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Inledning

Detta arbete har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Syftet med studien har varit att göra en förutsättningslös bedömning av ett antal skötselin-
tensiva naturreservats och andra naturvårdsobjekts naturvärden. I samband med denna
bedömning har avsikten också varit att göra en utvärdering av den skötsel som förevarit i
de olika naturvårdsobjekten. I samband med detta har kostnaderna för reservatens skötsel
diskuterats. Vidare har syftet varit att föreslå ett program för dokumentation av skötselnyt-
tan i objekt med särskilt ambitiös skötsel.

Bakgrunden till denna studie är också att reservatsförvaltningen fr o m den 1/7 1993
övergick från Skogsvårdsstyrelsen till Länsstyrelsen.

Denna typ av genomgång har varit särskilt motiverad mot bakgrund av det faktum att länet
saknat naturvårdsplan. 

Säkerställandet av olika reservat, särskilt de äldre reservaten, kan kanske i ljuset av dagens
kunskapsläge i några fall framstå som något godtyckligt. Det har emellertid legat utanför
detta arbetets ambition att dokumentera historiken bakom varje objekts säkerställande. En
sådan studie skulle kasta ytterligare ljus över varför just dessa objekt skyddats och varför
de ser ut som de gör.

Samtliga här redovisade områden har gåtts igenom under april och maj 1993. I några
områden har kompletteringar gjorts under juli månad 1993. 

Beslut, eventuella skötselplaner och annan dokumentation över de berörda skyddade
områdena har studerats.

I uppdraget har också ingått att göra en första dokumentation av vegetationen för uppfölj-
ning av hävden i det planerade naturreservatet Gärahovs storäng. Denna dokumentation
redovisas separat.

I genomgången redovisas för varje objekt en del uppgifter om dessa. Det gäller några
administrativa data, i besluten anförda skäl för förordnandet, beslutade föreskrifter för
området, kortfattade uppgifter om eventuell skötselplan, dokumentation som konsulterats,
besöksdag samt en kort beskrivning. De diskuterande punkterna återfinns under rubriker
som bedömning av naturvärdet, hittillsvarande skötsel, kostnader, gränsdragning och
förslag på åtgärder. Det ska påpekas att utredningar av ägoförhållanden inte gjorts i de fall
dessa inte angivits i beslut eller skötselplaner. Kostnaderna för reservaten hänför sig till de
redovisade kostnader som angetts av förvaltaren. Som förvaltare har angetts vad som gällde
i april 1993. Skyltningen av reservaten har bara bedömts vad avser skyltarnas skick och
placering. Innehållet i den information som återfinns informationstavlor och skyltar har ej
bedömts. Uppgifterna från naturvårdsregistret hänför sig naturvårdsverkets rapport "Skyd-
dad natur 30 juni 1991".

Ett stort antal personer och institutioner har bidragit på olika sätt vid denna genomgång.
Birger Lindgren, Naturskyddsföreningen i Sävsjö, har medverkat vid genomgången av
Ljunga-Mossarydsreservatet, skaffat fram handlingar och gett upplysningar om skötseln
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av kung Karls spira. Leif Johansson, parkförvaltningen, Jönköpings kommun, har medver-
kat vid genomgången av Tabergs, Bondbergets och Huskvarnabergens naturreservat och
lämnat upplysningar om skötseln. Helge Svensson, parkförvaltningen, Jönköpings kom-
mun liksom annan personal på parkförvaltningen har hjälpt till med att ta fram material
om kommunens reservat. Lars-Erik Apelqvist, Naturskyddsföreningen Jönköping, har
medverkat vid genomgången av Tabergs naturreservat och gett synpunkter på områdets
skötsel. Roland Junerup, Voxtorp, Naturskyddsföreningen i Värnamo har medverkat vid
flera tillfällen under genomgången av Rusarebo äng och lämnat uppgifter om och gett
synpunkter på skötseln i reservatet. Mats Thorin, Per Karlsson, Douglas Gustafsson,
samtliga Aneby fågelklubb, har lämnat uppgifter om och kommit med synpunkter på
skötseln av Hyllingen. Bertil Wärnberg, Knutstorp, har medverkat vid genomgången av
Knutstorps naturvårdsområde och lämnat uppgifter om flora, skötsel och kulturhistoria.
Åke Ankarberg, Rosenlunds Ornitologiska klubb, har lämnat synpunkter på skötseln av
Erstadkärret. Tomas Fasth, Huskvarna, har deltagit i diskussionen av de olika objekten och
fungerat som bollplank. Birger Andersson, Skogsvårdsstyrelsen, medverkade vid genom-
gången av samtliga objekt där Skogsvårdsstyrelsen har varit förvaltare. Han har därvid
lämnat uppgifter om skötsel, historia, kostnader m m för dessa. Slutligen har personal på
länsstyrelsen miljövårdsenhet medverkat både vid genomgången av de olika objekten (Sten
Persson, Johan Uhr) eller hjälpt till med att ta fram uppgifter av alla slag (Sten Persson,
Anton Halldén, Rolf Lundqvist och personal på expeditionen).
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Del 1. Objektsredovisningar

GÅERYD

Administrativa data

Beslut: 1973-12-17

Kommun: Värnamo

Socken: Nydala

Fastighet: Gåeryd 1:6

Ägare: Staten

Areal: 3 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen t o m 1993-06-30

Skäl för reservatsbildningen 

En bergformation av grönsten vars rasbranter har en rik flora anges i beslutet som viktiga
karaktärer för området. Området anses vara av betydelse för kännedomen om landets natur.
BG enligt naturvårdsregistret.

Föreskrifter 

En lång rad av ingrepp är förbjudna i reservatet. Av förbuden märks avverkning, plantering
eller sådd av skog.

Skötselplan

Skötselplan saknas. I beslutet anges att "området ska vårdas så att den typiska markfloran
i området gynnas".

Dokumentation

Gustavsson, A. 1975: Gåeryd, naturreservat, Jönköpings län. Botanisk inventering jämte
synpunkter på reservatets skötsel. - SNV PM 606.

Besöksdag: 6/5 1993

Kort beskrivning

Området är en lövklädd väst- till sydvästbrant. Medelgrov ek dominerar stora delar, fr a
de nedre (västra) och norra delarna. Inslaget av andra lövträd är dock stort. Boken är mycket
framträdande och dominerar vissa delar i norr. Även linden är ett påtagligt inslag. I de
centrala delarna finns ett antal gamla lindar med spår av hamling som är de enda träden av
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hög ålder i reservatet. Asp, björk och i östkanten en del gran finns också. Hassel finns i
buskskiktet men ganska sparsamt.

Markfloran är till stora delar av örtristyp och på några platser t o m av ren ristyp. Dessa
delar har en sydvästsvensk hedskogsprägel. Endast i ett centralt parti finns rikligare med
örter och med prägel av lundflora. Här noterades arter som långsvingel, hässlebrodd,
trolldruva och vårärt vid besöket. På blocken sågs mossorna Rhytidiadelphus loreus och
Hylocomium umbratum.

Hittillsvarande skötsel

Den skötsel som gjorts i form av viss gallring och borttagande av barrträd har gjort området
i viss mån ljusare. Välskött informationstavla finns vid entrén till reservatet.

Bedömning av naturvärdet

De bedömningar som tidigare gjorts av området som en för dessa trakter rik lundfloralokal
får anses vara relevant. Syftet med reservatet enligt beslutet är att bevara denna lundflora
vilket är motiverat.

Kostnader

Reservatet har belastat vårdanslaget med knappt 4 000:- årligen. Detta är i sammanhanget
en ringa summa som kan anses motiverad. VTP har också använts i områdets skötsel.

Gränsdragning

Reservatets gräns är bra.

Förslag på åtgärder

Framtagande och fastställande av skötselplan. Maximalt fem skötselområden torde behö-
vas.

För bevarande av naturvärdena är det viktigt att barrträden - särskilt granen - hålls borta
från reservatet. I de delar som har särskilt rik lundflora är det också viktigt att på sikt ta
bort boken. Boken har en sur och ganska svårnedbrytbar förna som kommer att missgynna
lundfloran. Åtgärderna skulle kunna ske så att ung bok tas bort. Sannolikt är åtgärder vart
tionde år tillräckliga.

4



HACKAREVIKEN

Administrativa data

Beslut: 1956-08-10

Kommun: Eksjö

Socken: Höreda

Fastighet: Kulla 1:3

Ägare: Alvar Hjert

Areal: 1 ha

Naturvårdsförvaltare: Efter naturskyddsombudet Fred Svalanders bortgång saknades
förvaltare under ett antal år men förvaltningen har nu övertagits av länsstyrelsen.

Skäl för reservatsbildningen 

I beslutet anges "skönhet" men förekomsten av lundflora, bl a rikligt med gulplister torde
ha varit ett viktigt motiv. BL enl naturvårdsregistret.

Föreskrifter

Endast blomplockning är förbjudet enligt beslutet. 

Skötselplan

Skötselplan saknas.

Dokumentation

Fransén, S. 1987: Hackareviken. Eksjö kommun. Botanisk inventering 1977. - Länsstyrel-
sen i Jönköpings län.

Besöksdag: 18/5 1993

Kort beskrivning

Området utgörs av en lövklädd sänka i vars centrala delar en liten bäck rinner fram. Bäcken
rinner mot söder i vilken riktning terrängen också svagt lutar. Sidorna sluttar däremot
brantare ned mot bäcken, fr a väster om bäcken är lutningen hög. Det ganska täta trädskiktet
utgörs av medelgrova träd av björk, sälg, alm, ask och enstaka ekar i de högre delarna. Vid
bäcken finns klibbal. Utmed bäcken, särskilt i söder, finns ganska gott om gamla askar
med hamlingsspår. Ett tätt buskskikt av hassel präglar stora delar av området. Marken är
genomgående av frisk till fuktig örttyp med stort inslag av lundväxter. Särskilt gulplister
förekommer rikligt, om än mera sällan i blom. Andra arter är tandrot, hässleklocka och
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stinksyska. Enligt Fransén finns även tvåblad, skogsstarr och gulsippa. De högre liggande
partierna är något torrare. På de gamla hamlade askarna påträffades almlav och på något
träd växer lunglav. 

Hittillsvarande skötsel

Ingen. Området ingår dock i ett större område som betas varför ett svagt betestryck finns.

Enligt beslutet åligger det förvaltaren att skylta upp området. Eftersom förvaltare sedan
länge saknas är skyltningen obefintlig.

Bedömning av naturvärdet

Området har en mycket liten area men hyser ändå påfallande många intressanta växter. De
gamla hamlade askarna tyder på att kontinuiteten av lövträd är lång i området. Detta styrks
också av förekomsten av känsliga lavar. Landskapet runt Vixen-sjöarna är påfallande
lövrikt i förhållande till trakten i övrigt. I detta lövområde utgör reservatet en värdefull om
än liten komponent.

Kostnader

Inga kostnader för reservatet tycks ha belastat vårdanslaget.

Gränsdragning

Området skulle med fördel kunna utvidgas mot norr utmed bäcken. På så sätt skulle bäcken,
som utgör den hydrologiska ryggraden i objektet, säkerställas utefter en längre sträcka.
Utmed bäcken i dessa delar finns också lövbestånd av visst värde.

Förslag på åtgärder

Området gränsmarkeras och skyltas upp. 

En förvaltare bör ordnas. 

Vidare bör en skötselplan upprättas. Målsättningen för skötseln bör vara att bevara
lundfloran. Den igenväxning som skett har gjort skogen något för mörk. Gulplistern skulle
må bra av något mera ljus, vilket skulle erhållas om någon björk och en del hasselbuskar
togs bort. Eftersom naturvärden knutna till trädskiktet också finns är det viktigt att inga
gamla träd avverkas. Detta gäller särskilt de gamla hamlade träden. Här kan möjligen en
omhamling göras för att hindra dem från att fläkas om kronorna får allt för utpräglad
kandelaberkaraktär.

Betet med nötkreatur kan gärna fortsätta.

6



SLÄTTÖ SAND

Administrativa data

Beslut: 1976-02-13

Kommun: Värnamo

Socken: Torskinge

Fastighet: Slättö sand (samfälld mark till Slättö)

Ägare: Slättö byamän

Areal: 45 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges syftet vara att för framtiden bevara ett inlandsflygsandsfält. Slättö sand
anges vara ett av sydsvenska inlandets största flygsandsfält och anges vara av geologiskt
och botaniskt intresse. BG enligt naturvårdsregistret. Området är av riksintresse och
bedöms där ha också värden ur faunasynpunkt.

Föreskrifter

En lång rad aktiviteter är förbjudna. Bland viktiga förbud märks förbudet att bedriva täkt
eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, utföra röjning, avverkning eller
skogsodling och att företa risbränning eller eljest göra upp eld.

Skötselplan

Skötselplan utarbetades i samband med reservatsbeslutet 1976. Målsättningen med mark-
och vegetationsvården ska enligt skötselplanen vara att "söka få fram områdets främst
vetenskapliga naturvärden och göra dessa tillgängliga för en större allmänhet." Vidare skall
vårdåtgärderna "försöka framhäva områdets säregna karaktär som ett ’inlandsflygsands-
fält’ så att det kan bli till ett vetenskapligt referensområde". För att uppnå detta föreslås
bergtallen på sikt till större delen avverkas. Dessa åtgärder föreslås ske successivt, baserade
på försök, så att flygsanden ej sätter sig i rörelse.

Dokumentation

Andersson, G., Hallingbäck, T., Hjortstam, K., Jacobsson, S. & Timle, I. 1981: Slättö sand.
Naturreservat. Värnamo. Naturinventering med avseende på kärlväxter, kryptogamer och
evertebrater (lägre djurliv) 1977/78. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Hård av Segerstad, F. 1926: Om flygsandsbildningar i inre Småland. ---- Värnamo hem-
bygdsförenings årsskrift.
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Lidén, O. 1931: Slättö sand ---- Västra Småland.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Palm, E. 1919: Slättö sand ---- Sveriges Natur - årsskrift

Wibeck, E. 1906: Slättö sand, dess vegetation och bildningshistoria ---- Fauna och Flora
1906.

Besöksdag: 1993-04-26.

Kort beskrivning

Reservatet är ett flygsandfält i inlandet som i början av seklet planterades med tall och två
underarter av bergtall för att binda sanden. Flygsandfältet hade i början av seklet en större
utbredning. Terrängen är kuperad ---- såväl av sanddyner som av bergiga kullar och
moränkullar.

Flygsandfältet täcks idag av en ogenomtränglig djungel av bergtall. Fr a i kanterna finns
större andel vanlig tall. Sandblottorna är få och marken täcks mestadels av förna eller
marklavar och markmossor. Risen ljung, kråkris och blåbär är i ljusare delar rätt vanliga.

Ett mindre område i söder brann i början av 1960-talet.

På flack mark har ortsten ---- skenhälla ---- bildats som ställvis gör att marken har stor
ytfuktighet.

Hittillsvarande skötsel

Den skötsel av mark och vegetation som hittills skett har inriktat sig på att i blandbestånd
av bergtall och vanlig tall röja bort den förstnämnda. På så sätt har något glesare bestånd
erhållits i norr och öster.

Området är väl skyltat och en vandringsled hålls i stånd.

Bedömning av naturvärdet

Såväl från geologisk som biologisk synpunkt kretsar naturvärdena kring flygsanden.

Det finns en stor grupp organismer ---- såväl växter som djur ---- som beror av exponerad
sand. Naturvärdena ligger i lika hög grad på den zoologiska som botaniska sidan. Natur-
värdena beror väsentligen på om sanden "lever" eller ej!

Kostnader
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Totalt har under de senaste 4 åren reservatet belastat vårdanslaget med ca 9 000:- årligen.
Detta är en mycket låg siffra i förhållande till de behov av åtgärder som finns i reservatet
och till naturvärdet. Det är rimligt med en flerdubbling av kostnaderna för att kunna utföra
olika åtgärder.

Gränsdragning

Reservatet begränsas av väg i söder och till stor del även i väster samt av skogsmark och
odlingar i norr. Den nuvarande gränsdragningen förefaller god. Möjligen skulle en utvid-
gning kunna ske mot väster och eventuellt också till att omfatta resten av samfälligheten,
söder om vägen.

Förslag på åtgärder

Reservatsbeslutet med tillhörande skötselplan innehåller en motsägelse. Denna består i att
syftet att bevara ett inlandsflygsandsfält ej ges de skötselmässiga förutsättningarna för just
detta. På flera platser i skötselplanen talas t ex om risken med sandflykt, slitage m m.
Bergtall föreslås ersättas med vanlig tall så att topografin ---- om än i en ganska avlägsen
framtid ---- ska bli synligare.

Ett område i reservatets södra del brann i början av 1960-talet. Spåren av denna brand har
i reservatets skötselplan föreslagits avlägsnas.

För att detta reservat ska bibehålla sina naturvärden måste det utsättas för naturliga
störningar. I första hand genom att vind förmår sanden att "leva". Detta åstadkommes
genom att skogen öppnas upp - såväl på flack mark som på dyner och moränkullar. Någon
större risk för sandflykt som skulle skada omgivningarna föreligger knappast. Kanterna av
reservatet kan i preventivt syfte lämnas så att skogstäcket bevaras. Förslag i denna riktning
har också tidigare lämnats av t ex Ingrid Timle, Tomas Hallingbäck & Stig Jacobsson och
Ingvar Christoffersson.

På en del dyner kan träd lämnas så att dessa behåller sin sandansamlande funktion. Dessa
områden bör väljas så att områden med äldre tall bevaras.

Tallskogar på sandmarker är mycket brandbenägna. Återkommande bränder är vanliga och
har även förekommit i detta område. I samband med restaureringarna ska ljung, ris, förna
och annat brännas på platsen och beröra stora ytor. Om det är brandbekämpningstekniskt
möjligt borde mindre, avgränsade bestånd (0,5 - 1 ha) kunna brännas på rot.

För att uppnå syftet bör följande åtgärder vidtas:

Ca 4/5 av den del som täcks av bergtall inom skötselområde 2, 3 och 6 avverkas under en
fyraårsperiod. En femtedel avverkas således årligen. De avverkade tallarna flisas. Kvarva-
rande risbråte, bärris och ljung bränns på det avverkade området. Plana partier rörs om till
ett djup av 0,5 - 1 dm med ett schaktblad efter bränningen. På så sätt kan sanden åter bli
"levande". Det är viktigt att åtgärderna blir så genomgripande att man inte drar på sig ett
allt för stort behov av tallröjning. Kanterna mot reservatet bör lämnas utan åtgärd.
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En jordartskartering över området i skala 1:10 000 bör utföras med syftet att få klarlagt hur
flygsand, andra sorterade jordar och morän är fördelade i området. Denna kartering skulle
kunna vara vägledande för var insatserna med avverkning av bergtall ska ske.

I skötselplanen finns angivna skötselåtgärder som ej bör utföras:

- Insådd av gräsarter vid avverkningar av bergtall (Festuca spp., Agrostis spp., Corynep-
horus canescens mm). Se också Ingvar Kristofferssons yttrande över skötselplanen daterad
9/10 1975. De framtida igenväxningssuccessionerna måste kunna få utveckla sig utan sådd
eller plantering alls.

- Tallplantering.

Eftersom de ovan angivna åtgärderna i mycket hög grad avviker från den nuvarande
skötselplanen bör en ny skötselplan utarbetas och fastställas som ger sanktion åt åtgärderna.
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GÄRAHOVS   STORÄNG

Administrativa data

Beslut: Området är ännu inte avsatt som naturreservat. Beslutsunderlag har utarbetats av
Ulrika Berglund.

Kommun: Vaggeryd

Socken: Byarum

Fastighet: Gärahov 1:45

Ägare: Domänverket

Areal: ca 18 ha

Naturvårdsförvaltare: -

Skäl för reservatsbildningen

I beslutsunderlaget anges syftet med reservatet vara att "bevara ett öppet naturligt gräs-
marksekosystem inom Vaggerydssyenitens område". Syftet bör preciseras så att reservatet
ska bevara och utveckla också en slåtterpräglad vegetation.

Föreskrifter:

Området är ännu ej skyddat. Området har föreslagits som naturreservat vid flera tillfällen
under de senaste decennierna (Johnsson 1975, Fransén 1976 och Andersson & Fasth 1988).
Tidigare förslag om reservatsbildning har avslagits av länsstyrelsen.

Skötselplan

Skötselplansförslag finns, utarbetat 1993 av Tomas Fasth. 

Dokumentation

Andersson, L. & Fasth, T. 1990: Ängs- och hagmarker i Vaggeryds kommun. ---- Miljö i
Jönköpings län 1990:3.

Fransén, S. 1977: Gärahov, Vaggeryds kommun. Botanisk inventering 1976. ---- Länssty-
relsen i Jönköpings län.

Johnsson, S. 1978: Naturinventering. Vaggeryds kommun 1975. ---- Länsstyrelsen i Jön-
köpings län.

Fasth, T. 1993: Skötselplansförslag för Gärahovs storäng. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings
län. Stencil.
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Besöksdag: 5/5 1993

Kort beskrivning

Gärahovs storäng utgörs av en ca 9 ha stor ängsrest. Den är belägen på Vaggerydssyenit
som är en lättvittrad bergart. Terrängen är svagt kullig med flacka partier i SV. Området
avgränsas i väster av järnvägen mellan Vaggeryd och Jönköping, i norr och öster av vägen
mellan Gärahov och Byarum samt i söder av en ca 30-årig granplantering. I norr finns ett
par äldre åkerytor.

Längst i nordväst finns ett par torrkullar med några björkar. Markvegetationen består av
torrängar med vissa krävande arter som brudbröd, rödkämpar, gullviva och lundstarr. I SV
finns ett område med fuktängar med intressanta arter som brudborste, hartmanstarr,
plattstarr och ormrot. Bland andra intressanta arter märks backsmörblomma, klasefibbla
(en av länets rikaste förekomster), vårfingerört och solvända. Tidigare var ängen ännu
rikare med fynd som majviva, vildlin och fältgentiana. Brudsporre och vanlig nattviol fanns
kvar ännu 1988.

Smalare stråk med fuktig mark finns från denna fuktäng mot NÖ. Stora delar av området
utgörs av artrika friskängar. I söder finns ett stort område, som håller på att växa igen med
asp och björk. Där finns även äldre (även döda) träd.

En domarring, resta stenar och stensättningar gör att området kan antas ha lång kontinuitet
som odlingsmark och gräsmark. Storängen ligger endast några hundra meter från Byarum
som tillhör centralbygden i Vaggerydstrakten med en odlingskontinuitet i 2 000 år.

Hittillsvarande skötsel

Under 1980-talet och 1990-talets första år var beteshävden i området mycket svag. Vissa
år uteblev betet.

Kommunekologen i Vaggeryds kommun, Kristina Lindfeldt, tog initiativ till bränning av
den döda gräsfilten inom ett område i norr våren 1992.

Genom s k LANDSKAPSVÅRDS-avtal upprättat 1992 har betesdriften kunnat intensifie-
ras och bli regelbunden. Innehållet i avtalet stipulerar att de av sly och lövskog igenväxta
delarna ska avverkas, avverkningsresterna brännas och det uppkommande sly som ratas
av djuren ska röjas bort. Vidare föreslås att en del i norr slås som ängsslåttermark och sedan
efterbetas. Slåttern ska ske med lie eller med skärande/klippande redskap (t ex slåtterbalk).
I avtalet föreslås att asp bör ringbarkas eller sågas i meterhöjd. Det senare torde försvåra
betet och slåttern i sådan grad att det ej bör ske. Avtalet löper längst t o m 31/12 1996.

Nyligen har även områden öster om vägen röjts.

Bedömning av naturvärdet
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Gärahovs storäng har kommunens rikaste gräsmarksflora och är en stor välbevarad
slåtterängsrest. Ängen har mycket lång kontinuitet som gräsmark. Inga kontinuitetsbrott i
form av kultivering eller konstgödsling har förekommit på stora delar. Ohävd eller svag
hävd under de senaste decennierna har i viss mån inneburit ett kontinuitetsbrott.

Det är en av de klassiska botaniska lokalerna på Vaggerydssyenit.

Socialt värde: Valborgsmässofirande, närbeläget blomsterrikt område som besöks under
vårperioden. Närheten till Byarums hembygdsgård är viktig.

Fornlämningar av stor värde.

Gränsdragning

Den del som bör skyddas som reservat motsvarar område NB 1 i LANDSKAPSVÅRDS-
avtalet och ungefär motsvarande delobjekt 1 i ängs- och hagmarksinventeringen. Det
nyröjda området öster om vägen mellan Gärahov och Byarum kan eventuellt också ingå.
I väster utgör järnvägen en naturlig gräns. I söder vidtar en barrskog som heller ej bör ingå
i reservatet.

Förslag på åtgärder

Bildning av reservat enl § 7 NVL. Fastställande av skötselplan. Syftet med reservatet bör
vara att bevara ett öppet, naturligt gräsmarksekosystem inom Vaggerydssyenitens område,
där såväl slåtter som bete ska ske. Det bör fastslås att den slåtterpräglade floran ska bevaras.

En del brister i tidigare förslag: Ingen har föreslagit slåtter i fuktängspartierna. 

Området är så stenfritt och plant att stora arealer bör kunna slås maskinellt. 

Vissa friskängar och stor areal fuktäng bör slås. Dessa inhägnas under försommar fram till
efter slåttern med elstängsel (se särskild karta). Slåttern bör helt och hållet kunna ske
maskinellt. De fuktiga delarna bör ej slås med traktoraggregat utan med slåtterbalk för att
undvika körskador under fuktiga perioder.

Taggtråden i norr kan tas bort och ersättas med elstängsel. Detta emedan gränserna mellan
de delar som slås och de som enbart betas bör vara annorlunda än de nuvarande.

LANDSKAPSVÅRDS-avtalet bör omförhandlas om så att det anpassas till ovan skisserade
skötsel. Detta innebär en ökning av de arealer som slås och en minskning av de arealer som
enbart betas. Genom att alla ytor som slås också bör efterbetas blir den totala arealen
betesmark densamma.

Eventuellt kan reservatsområdet utsträckas ca 50 m söderut för att barrskogen ska kunna
avverkas så att skuggningen i sydkanten minskar.

Fortsatt röjning av lövvegetationen i söder. Enstaka äldre träd och döda torrträd kan lämnas.
Alla hyggesrester eldas upp eller flisas. Gamla aspar kan ringbarkas för att minska
slyuppkomsten.
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Det är av stor vikt att dokumentationen av vegetationen fortsätter för att följa om
skötselåtgärderna får avsedd effekt (se avsnittet om dokumentation).
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KNUTSTORP

Administrativa data

Beslut: 1984-05-04

Kommun: Nässjö

Socken: Flisby

Fastighet: Knutstorp 1:1, Hermestorp 1:1, Prästekulla 1:1 och Vänte 1:1

Ägare: Bertil Wärnberg, Ermi Knutsdotter-Wärnberg, Henrik Wärnberg, Erik Wärnberg,
Ulrike Wärnberg

Areal: 176 ha varav naturlig betesmark ca 76 ha och sjö ca 15 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för bildningen av naturvårdsområde

Syftet med naturvårdsområdet är att för framtiden bevara och hävda det öppna lövträdsrika
odlingslandskapet så att de geologiskt intressanta landformerna blir lätt överblickbara, samt
att genom smärre anordningar underlätta för allmänheten att utnyttja området för friluftsliv.
BGK enligt Naturvårdsregistret. Området är klassat som riksobjekt p g a sina formationer
av lösa avlagringar och kulturhistoriskt värdefulla odlingsmarker.

Föreskrifter

Ett antal normalföreskrifter*. Man kan notera att det är förbjudet att överföra naturlig
betesmark till åkermark. Beslutet skulle därmed tillåta överföring av naturbetesmark till
kulturbetesmark i form av konstgödsling, kultivering eller kemisk vegetationsbekämpning.
Någon gödsling av betesmarkerna har dock ej skett under senare tid.

Skötselplan

Skötselplan upprättad av Skogsvårdsstyrelsen fastställd i samband med beslutet 1984-05-
04. Skötselplanen är översiktlig.

Syftet med skötseln är "att bibehålla området som ett öppet, lövträdsrikt odlingslandskap
med åkrar och betesmarker samt att förhindra att de geologiskt intressanta markformerna
förstörs. Vidare skall genom smärre anordningar allmänheten ges möjligheter att uppleva
den tilltalande miljön i området."

Naturvårdsområdet delas in i 5 skötselområden.

Av dessa är 46 ha åker, 76 ha betesmark och ca 42 ha skogsmark. En del av området, den
södra delen av den s k Mejeriängen (ca 1 ha), föreslås även framledes slås.
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Dokumentation

Andersson, L., Fasth, T., Bengtson, O., Bergengren, I. & Nielsen, K. 1994: Ängs- och
hagmarker i Nässjö kommun. ---- Miljö i Jönköpings län 1992:1.

Hjorth, I. & Bjelm, L. 1979: Naturinventering i Nässjö kommun, F län. ---- Länsstyrelsen
i Jönköpings län.

Fransén, S. 1977: Mejeriängen. Botanisk inventering. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lundqvist, Th. 1979: The Precambrian of Sweden. ---- SGU Serie C nr 768.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Skötselplan. Knutstorps naturvårdsområde. 

Besöksdag: 1993-05-18

Kort beskrivning

Landskapet kring Knutstorp präglas av de terrängformer som bildats i samband med
inlandsisens avsmältande. Här finns bl a randdelta, lateralterrass, tappningsravin och
sidomoräner. Dessa formationer ingår i kulturlandskapet runt säteriet. Kännetecknande för
dessa marker är stora arealer betesmarker och ett av länets största bestånd av gammelekar.
En hel del av betesmarkerna är kultiverade men här finns även partier med naturlig grässvål.

Mejeriängen består av öppna friskängsmarker och lundartade lövpartier, delvis fuktiga.
Även här finns gammelekar.

Lundfloran innehåller arter som vårärt, vippärt, desmeknopp, trolldruva och skogsvicker
och finns fr a norr om säteriet i och runt Mejeriängen. Bland intressanta skogsbrynsväxter
kan nämnas spenört och kåltistel. Den senare kan vara införd.

Runt säteriet finns en del kulturflyktingar som vitfryle, vitrapunkel, buskstjärnblomma och
benved.

På gammelekarna har hotklassade lavar som t ex rödbrun knappnålslav (Sclerophora
coniophaea) och grynig skivlav (Cliostomum corrugatum) påträffats. Här finns också
viktiga signalarter som gulpulvrad spiklav(Calicium adspersum). Berggrunden utgörs
delvis av bergarter tillhörande Almesåkraserien. Här finns bl a diabasgångar som bidrar
till jordarnas näringsrikedom. 

Hittillsvarande skötsel
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Alla betesmarker betas sedan länge med får (ca 140 tackor). Detta innebär normalt sett en
utarmning av fältskiktsfloran. I en del av områdets fållor är påsläppet senare vilket gör att
man t ex i de nordöstra delarna hittar värdefull gräsmark. Även nötkreatur har under senare
år betat under ett par månader.

Mejeriängens södra delar (ca 1 ha) slås med röjsåg (trekantstrissa). 

Slyröjning och slyslåtter har skett i flera av områdets delar. En del marker har för ca 15 år
sedan omförts från skogklädd mark till öppen betesmark.

En vandringsled har ordnats genom naturvårdsområdet.

Informationstavlor finns vid gården och på olika platser utmed strövslingorna.

Bedömning av naturvärdet

Två förhållanden ska pekas ut som särskilt värdefulla i Knutstorp. Det första är områdets
geologi som är av riksintresse. Det är formationer bildade i samband med inlandsisens
avsmältning som är av intresse. Det andra är områdets stora rikedom på gammelekar. Runt
Knutstorp finns en av länets största samlingar av gammelek. Naturvärdena knutna till ek
är måhända ej av riksintressant dignitet men t ex evertebratfaunan och kryptogamfloran är
å andra sidan ej dokumenterade. Av vikt när det gäller bevarandet av ekarnas naturvärden
är att här finns ekar i olika åldrar vilket gör att man även framledes kan påräkna kontinuitet
av gammelek.

De betade arealerna bildar sammantaget en mycket stor yta gräsmark som från länssyn-
punkt är anmärkningsvärd.

Området har även värde som strövområde.

Kostnader

Under de senaste 5 åren har naturvårdsområdet i genomsnitt belastat vårdanslaget med
44 000:- årligen. Ytterligare några tiotals tusen har tillskjutits av beredskapsmedel något
år. Det är viktigt och rimligt att ersättningen för hävd av landskapet ligger på samma nivå
som NOLA-ersättning för motsvarande areal. Särskilda nya kostnader bör främst komma
i fråga för att hålla rent kring gammelekar och gallringar för att få fram nya solitärekar. 

Gränsdragning

Denna genomgång föranleder inga förslag på ändringar av naturvårdsområdets gränsdrag-
ning.

Förslag på åtgärder

I skötselplanen nämns inget om hur man ska förfara med gamla, döende och döda
gammelekar. Det är av största vikt att dessa hanteras så att kontinuiteten av gammelek och
sena successioner av ek ej bryts. Gammelekar och storvuxna medelålders ekar bör
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frihuggas. I de fall dessa dör bör de lämnas fritt till döende och förmultning. Endast då de
utgör fara för allmänheten bör nedfallna eller skadade träd flyttas mindre sträckor.

Skötselplanen bör preciseras när det gäller vilka gräsmarker som har biologiskt värde och
som på så sätt bör skötas på särskilt sätt (sent påsläpp, andra betesdjur än får etc).

En dokumentation av evertebratfaunan och kryptogamfloran knuten till ekarna borde
utföras.

En komplettering av skötselplanen bör göras så att denna säkerställer även biologiska
naturvärden.
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TABERG

Administrativa data

Beslut: 1985-10-25. Beslut om förbud mot nybyggnad mm enligt § 19  naturvårdslagen
(skydd för landskapsbilden) fattades 1969-09-08 omfattande ett större område inom vilket
reservatet är beläget.

Kommun: Jönköping

Socken: Månsarp

Fastighet: Ett drygt dussin

Ägare: Ett större antal

Areal: 68 ha

Naturvårdsförvaltare: Jönköpings kommun genom parkförvaltningen

Skäl för reservatsbildningen

Syftet med reservatet är att "bevara Taberg med dess ovanligt goda förutsättningar som
utsiktsberg, dess barrskogsprägel med lövrika nedre sluttningar, dess örtrika växtsamhällen
och ovanliga växtarter samt dess rika djurliv. Reservatet syftar dessutom till att underlätta
för människorna att utnyttja berget för ett mångsidigt friluftsliv i skog och mark. På bergets
norra sluttning skall enligt beslutet kunna anläggas en mindre slalombacke. Friluftsanlägg-
ningarna eller friluftsutnyttjandet får dock inte medföra att bergets andra kvaliteter för-
störs". BZGR enligt Naturvårdsregistret. Området är klassat som riksintresse för den
vetenskapliga naturvården av botaniska, zoologiska och geologiska skäl.

Föreskrifter enligt beslut

Normala skyddsföreskrifter* finns angivna. Dessutom finns några speciella förbudsföre-
skrifter för markägaren. Det är förbjudet att

- ta bort odlingsrösen eller lämningar efter malmbrytning

- uppföra stängsel eller andra hägnader annat än för jord- och skogsbrukets behov

- upplåta skogsmark som betesmark

För allmänheten kan noteras att det är förbjudet att beträda gruvhål eller gruvgångar annat
än i samband med särskilt anordnad guidning.

Skötselplan
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Skötselplaner har utarbetats 1982, 1985 och 1988 av Jönköpings kommun, parkförvalt-
ningen. 

Målsättningen för skötseln av Tabergs naturreservat ska enligt skötselplanen utgå från
syftet med reservatet. Detta innebär att unika och ovanliga växt- och djurarters biotoper
ska bevaras. Det innebär vidare att natur- och kulturvärdena ska bevaras och göras
tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att detta kan förenas med bevarandeintresse-
na.

I skötselplanen (1988) preciseras 17 punkter (sid 5-6). Dessa förefaller väl motiverade mot
bakgrund av områdets naturvärden och målsättningen med skyddet. 

Reservatet delas in i 26 skötselområden. Av dessa föreslås områdena 11, 14, 18, 21 och
23A lämnas till fri utveckling. Skötselområdena 3, 3A, 8, 9, 9A och 10 föreslås hållas
öppna. Område 16 utgörs av Tabergs topp med kiosk, sommarrestaurang, utsiktsplats m
m. Skötselområde 19 är en betad lövskog och hagmark.

Dokumentation

Jönköpings kommun, 1985: Skötselplan för naturreservatet Taberg. ---- Jönköpings kom-
mun, stadsark.kontoret 4/85.

Jönköpings kommun, 1988: Skötselplan för naturreservatet Taberg. ---- Jönköpings kom-
mun, stadsark.kontoret 2/88.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Naturinventering. Jönköpings kommun 1980.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Besöksdag: 1993-05-05

Kort beskrivning

Taberg bildas av en bergkropp som markant höjer sig över landskapet. Berget stupar brant
i S och Ö medan övriga sidor är mera långsluttande. Berggrunden utgörs av en mycket
sällsynt, järnhaltig, basisk bergart, magnetitolivin. Berget ingår i den rad av hyperitkroppar
som bildats utefter gränszonen mellan de västsvenska gnejserna och Smålands-Värmlands-
graniterna.

Vittringsjorden av bergarten är kraftigt basisk varför en örtrik flora finns i bergets
sluttningar. Lövbestånd finns på syd- och östsidan medan barrskog dominerar sluttningarna
i norr och väster. Flora med höga krav på näringsrikedom finns fr a på bergets sydsida.
Bland bergets rara växter kan nämnas brunbräken, grönbräken och stickelfrö.
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Järnmalm har brutits sedan åtskilliga sekler tillbaka fram till 1950-talet och spår av denna
verksamhet finns på olika ställen av berget. Bergets öst- och sydsida är tydligt påverkad
av malmbrytningen och denna har gjort berget ännu brantare i dessa delar. Ett antal
gruvgångar finns i berget som utgör övervintringsplats för flera fladdermusarter.

Berget är ett mycket välbesökt utflyktsmål där fr a den milsvida utsikten från toppen är
främsta attraktionen.

Hittillsvarande skötsel

De hävdade områdena utgörs av skötselområdena 3, 3A, 8, 9, 9A, 10. Även område 7 ingår
i betet. Dessa betas sedan ett par år av nötkreatur av rasen Highland Cattle. Områdena 9,
9A och 10 avverkades 1985 för anläggning av slalombacke. Sly växte sedan snabbt upp
som röjdes bort 1992. Djuren lyckades efter denna röjning hålla efter slyet.

I skötselområde 19 har barrträden samt en del lövträd avverkats vintern 1992/93. Riset låg
vid besöket kvar. Tyvärr föreföll det som om riset skulle ligga kvar över sommaren vilket
skulle kväva en del växter. Spår av konstgödsling konstaterades i SV-kanten av hagmarken.

Eftersom Taberg är av största värde som utflyktsmål finns åtskilliga anläggningar för
besökande och för fritidsaktiviteter.

Guidningar i gruvgångarna sker sommartid i Naturskyddsföreningens regi.

Bedömning av naturvärdet

De beskrivningar av naturvärdena som finns i beslut och andra handlingar föranleder inga
kommentarer. Områdets värde som mosslokal behöver dock understrykas.

Kostnader

Skötseln av reservatet bekostas av Jönköpings kommun. Den sker delvis med beredskaps-
medel.

Gränsdragning

Översynen har inte medfört att ändrad gräns föreslås.

Förslag på åtgärder

Endast marginella ändringar av skötsel och skydd av berget föreslås här.

Instängsling av hela skötselområde 10 utom platsen runt utsiktspunkten. Röjning av de
obetade delarna. Detta område bör också betas.

Stängsla in en ca 100 m bred remsa av skogen i väster (skötselområde 23) och låt detta
ingå i betet. I detta fall bör tillåtlighet ges av länsstyrelsen som i reservatsbeslutet förbjuder
bete av skog. En del av barrträden närmast de öppna markerna kan avverkas för att få en
glesare, mera brynbetonad skog i kantzonen.
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I skötselområde 19 anges målsättningen vara att lövskogen ska bevaras och skötas. Mot
bakgrund av de åtgärder som nu genomförts så bör följande göras:

- rensa området från ris (eldas upp)

- hålla gran borta (röjning)

- släppa upp hasselbuketter för att få något mera skugga (gynnar lundväxterna)

- följa utvecklingen av tvåblad och storrams

Förbudet att upplåta skogsmark som betesmark bör upphävas i den norra sluttningen av
området.

Skötselområde 8 föreslås skötas med slåtter. Så sker emellertid ej. De naturvetenskapliga
värdena i marken motiverar ingalunda så kostnadsintensiv skötsel. Området betas numera
med Highland Cattle. Området skulle möjligen kunna köras över med lämpligt redskap för
att slå hallon och annan högvuxen vegetation om denna är till ohägn för backens utnyttjande
som pulkabacke.

Skötselområde 10 föreslås skötas med årlig slåtter i Svenska Naturskyddsföreningens regi.
Ett avtal ska i så fall upprättas. Området, som delvis avverkades 1985, beskrivs i skötselp-
lanen som en torrängsbacke vilket är missvisande. Snarare får vegetationen beskrivas som
en nordsluttning med hedartad gräsmark. Viktiga fältskiktsarter är ljung, lingon, blåbär,
stagg och piprör. I gräsmarken sticker några hällmarker upp.

Vid besöket stängslades de nedre delarna av detta skötselområde in för bete tillsammans
med skötselområdena 3, 8 och 9. Längst upp ligger västra toppens utsiktspunkt.

Det från skötselsynpunkt och biologisk synpunkt mest optimala är att stängsla in och beta
även denna del. En vacker gräshed skulle kunna utvecklas här med hjälp av bete. Det kan
ifrågasättas om slåtter ska användas för att hålla en nyligen avverkad yta öppen. Från början
var här avsikten att anlägga en slalombacke.
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VISTA KULLE

Administrativa data

Beslut: 1981-06-18, utvidgning 1985-01-28 (ca 1 ha)

Kommun: Jönköping

Socken: Skärstad

Fastighet: Edet Lillegård 3:10

Ägare: Jönköpings kommun

Areal: 14 ha

Naturvårdsförvaltare: Jönköpings kommun genom parkförvaltningen

Skäl för reservatsbildningen

Syftet med reservatet är enligt beslutet "att bibehålla områdets karaktär och i viss mån
underlätta allmänhetens friluftsliv". Vista Kulles främsta skyddsvärden anges vara knutna
till geologin, vegetationen och bergets funktion som utflyktsmål.

I geologin är det bergets framträdande parti i förkastningsbranten öster om Vättern och
dess uppbyggnad av diorit som anses vara främsta värdet. Den ädellövrika blandskogen i
sluttningarna med flera ovanliga arter i buskskikt anges som värdefullt i vegetationen.

BGR enligt Naturvårdsregistret. Vista kulle ingår i ett riksobjekt för den vetenskapliga
naturvården av botaniska och geologiska skäl.

Föreskrifter

Utöver normala föreskrifter kan följande påpekas:

- förbud för markägaren att utnyttja mark för betesdrift

- förbud för allmänheten att anordna orienteringskontroll eller snitslat spår

Skötselplan

Skötselplan saknas. Ett förslag föreligger från inventeringen 1978 (Andersson & Ap-
pelqvist). Som riktlinje för skötseln används en skötselplan för fornlämningarna (=
fornborgsområdet) inom området upprättad 1981 av Riksantikvarieämbetet. 
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Dokumentation

Andersson, L. & Appelqvist, T. 1978: Vista kulle. Jönköpings kommun. ---- Länsstyrelsen
i Jönköpings län. Stencil.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Naturinventering. Jönköpings kommun 1980.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Besöksdag: 1993-05-07

Kort beskrivning

Vista kulle är en markerad bergkulle utefter östra Vätterstrandens förkastningsbrant. Berget
byggs upp av diorit. Stora delar av bergets sluttningar täcks av en ädellövrik blandskog,
ställvis av gles, buskrik, lågvuxen krattskog.

Markfloran är mycket örtrik och flera sällsynta växter finns på bergets sluttningar, fr a på
västsidan. Bland sällsyntheterna märks ärtvicker, stor fetknopp, dvärgmaskros, svartoxbär,
oxbär, bergjohannesört, vippärt och fältvädd. På hällmarker finns arter som grusbräcka,
bergbräsma och axveronika.

Ett för småländska förhållanden ovanligt stort antal kalkgynnade växter karakteriserar
floran.

Berget är ett omtyckt utflyktsmål. Det är en utmärkt observationsplats för studier av
flyttfågelrörelser utefter Vätterns östra strand.

En fornborg ligger på bergets topp.

Hittillsvarande skötsel

Eftersom skötselplan saknas har skötseln följt de anvisningar som Riksantikvarieämbetet
1981 gett för skötseln av fornborgsområdet.

Röjningar på bergets topp har skett ungefär vartannat år.

En avvikelse i skötseln från rekommendationerna i såväl Riksantikvarieämbetets skötsel-
förslag som de förslag som 1978 ges i Andersson & Appelqvist har noterats. I båda dessa
föreslås målsättningen var glest lövbeskogad fornborg. Vid sparande av träd har emellertid
tall i första hand sparats. Detta har ställvis lett till en försämring av markfloran. I fr a
Andersson & Appelqvist föreslås också att en gles mosaik av buskage lämnas då här
förekommer flera ovanliga buskarter som svartoxbär, vanligt oxbär och getapel. Vid
arbetena på bergets topp har buskarna röjts allt för hårt och vid besöket låg röjningsresterna
kvar i rishögar.
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Ingen betesdrift förekommer sedan länge.

Slåtter förekommer på den gamla åkerlappen mellan Stallaberget och Vista kulle.

Olika anordningar för friluftslivet har ordnats, bl a sittgrupper.

Bedömning av naturvärdet

Från naturvetenskaplig synpunkt är den glesa, lövdominerade, värmegynnade skogen med
sin örtrika flora i mosaik med hällmarker den biotop som det är mest angeläget att värna
om.

Området har också stora sociala värden.

De vetenskapliga naturvärdena är höga och motiverar väl reservatsskydd.

Kostnader

Skötseln av reservatet bekostas av Jönköpings kommun.

Gränsdragning

Vista kulle ingår östra Vätterstrandens många värdefulla objekt. Intill Vista kulle finns
flera skyddsvärda miljöer som borde ges reservatsskydd. 

Ett större område mellan väg 987 och motorvägen (E:4-an) som direkt ansluter till Vista
kulle bör ges reservatsskydd. Här finns en mycket värdefull lundflora med stora förekoms-
ter av bl a lundviol, gulsippa och, på torrare mark, ärtvicker och sankt Pers nycklar. Här
har förekommit tippning av avfall i branten mitt i de värdefulla lundområdena varvid almar
och askar välts och dött.

Vid Rudu och på Kviståsen söder och öster om Vista kulle finns också värdefulla miljöer
som bör ges lämpligt skydd och adekvat skötsel.

Förslag på åtgärder

En skötselplan över reservatet behöver utarbetas.

Ca hälften av de tallar som sparats på Vista Kulles topp bör avverkas. Ris och röjningsrester
eldas upp. På sikt bör en gles lövskog växa här. Lämpliga lövträd att spara är oxel, ek, rönn
och björk.

All röjning av buskar bör ske på hösten medan löven ännu sitter kvar så att buskarterna
går att identifiera. Röjningen bör utföras av personal som kan identifiera buskarterna.

De rishögar som ligger kvar efter röjningarna bör brännas. Detta gynnar etablering av
annuellvegetationen som är mycket rik på berget.
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BJÖRKENÄS

Administrativa data

Beslut: 1977-12-16 och utvidgning 1982-11-18 (33 ha)

Kommun: Aneby

Socken: Vireda

Fastighet: Björkenäs 3:1 (1977), Kieryd 3:1 (1982)

Ägare: Emy och Sten Ljunggren, Arne och Stig Karlsson Areal: 88 ha varav land 57 ha
land. (55 ha varav land ca 32 ha avsattes 1977 och 33 ha varav land 25 ha avsattes 1982)

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

Syftet med reservatet är "att för framtiden bevara områdets tilltalande karaktär samt att
genom smärre anordningar underlätta för allmänheten att utnyttja området för bl a bad". I
beslutet 1982 anges området vara "av betydelse för kännedomen om landets natur och av
väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv". LR enligt Naturvårdsregistret.

Föreskrifter

Utöver normala föreskrifter kan följande noteras:

Det är förbjudet för allmänheten att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon,
bandspelare, musikinstrument e dyl.

Det är förbjudet för markägaren av den södra delen (Kieryd 3:1) att med kväve gödsla den
del av betesmarken som ligger närmare stranden än 100 m.

Det är förbjudet för markägaren av den södra delen (Kieryd 3:1) att gödsla betesmarken i
övrigt med mer än 100 kg kväve per hektar och år eller under annan tid än maj-juli eller
med mer än 60 kg i en giva.

Skötselplan

Skötselplansförslag finns utarbetad av Skogsvårdsstyrelsen för den sist avsatta delen (del
av Kieryd 3:1). Den fastställdes i samband med beslutet om utvidgning 1982-11-18.

Dokumentation
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Fasth, T. 1989: Ängs- och hagmarker i Aneby kommun. ---- Miljö i Jönköpings län 1989:5.

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1982: Skötselplan. Del av Kieryd 3:1.

Besöksdag: 1993-04-29

Kort beskrivning

Båda områdena, som är belägna intill varandra, utgörs av sluttningar ned mot sjön Ören.
Markerna domineras av betesmarker (såväl öppna som lövklädda) och lövskog. Klintaber-
get bildar en utsiktspunkt i det södra reservatet. Betesmarkerna är i de flesta fall kultiverade
och visar spår av konstgödsling, i något fall är betesmarkerna gammal åker. Några partier
utgörs av naturlig gräsmark. På flera ställen, både i skogsmarkerna och i betesmarkerna
finns hällmarker med ställvis fin hällmarkstorräng. Öster om vägen finns en alsumpskog.
Även åkermark ingår liksom en stor yta av sjön Ören.

Hittillsvarande skötsel

Ett antal anläggningar för friluftslivet har uppförts: En lägerplats med eldstad har anlagts
på en f d åker. Iordningställd badplats finns i den norra delen. 

Klintaberget har lämnats till fri utveckling. En ask-ek-skog strax N om Klintaberget sköts
som ädellövskog. Därvid väljs stammar ut som tas vart 7:e år.

Markerna i Kieryd har bearbetats med slybekämpning under 10 års tid. Bl a har nyponbus-
kar kraftigt röjts. Arbetena har gjorts av Samhall i Nässjö.

Bedömning av naturvärdet

Från naturvetenskaplig synvinkel innehåller området inga för trakten eller regionen sär-
skilda värden. De naturliga gräsmarkerna har i ängs- och hagmarksinventeringen bedömts
ligga i klass 3 och omfattar en areal av ca 2 ha i det skyddade området (Kieryd). I Björkenäs
finns inga marker redovisade i ängs- och hagmarksinventeringen men vid denna genom-
gång kunde noteras en del intressanta hällmarkstorrängar.

Inte heller skogsbestånden eller trädskiktet har naturvärden som i normala fall skulle
motiverat reservatsskydd.

Området har däremot stort värde för friluftslivet och landskapsbilden.

Sjön Ören har av fiskebiologiska skäl bedömts vara av riksintresse genom bl a förekomst
av röding och vårlekande siklöja.

Kostnader
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Reservatet har i genomsnitt under de senaste 5 åren belastat vårdanslaget med ca 60 000:-.
Under ett par år har beredskapsmedel om drygt 60 000:- dessutom tillskjutits för reservatets
skötsel. De vetenskapliga naturvärdena motiverar ej så höga skötselkostnader. Däremot
kan områdets värde för allmänheten som rekreationsområde motivera insatser i denna
storleksordning. Normalt bör sådana kostnader belasta de kommuner vars befolkning
främst utnyttjar området ---- Jönköping, Tranås och Aneby.

Gränsdragning

Denna översyn föranleder inga förslag på gränsändringar.

Förslag på åtgärder

Skötselplan för hela området bör upprättas.

Reservatet är välskött men har ringa vetenskapliga värden. Värdena ligger på den sociala
sidan där Jönköpings, Tranås och Aneby kommuner normalt skulle ansvara för skötseln
av denna typ av reservat.

Förvaltningen borde läggas över på kommunal nivå. Skötseln bör fortgå som hittills.

Den årliga intrångsersättningen bör ändras till en engångsersättning för intrånget genom
omförhandling.
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HUSKVARNABERGEN MED STRANDS RAVIN

Administrativa data

Beslut: 1972-03-10

Kommun: Jönköping

Socken: Huskvarna, Hakarp och Skärstad

Fastighet: Ett flertal

Ägare: -

Areal: 375 ha (enligt SNV 355 ha)

Naturvårdsförvaltare: Jönköpings kommun, parknämnden

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur,dess skönhet och
då det är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv" vara skälet för reservatsbild-
ningen. Geologiska och botaniska värden anges vara viktiga naturvärden i beslutet. För
friluftslivet är närheten till tätorten, de omväxlande naturförhållandena, utsikterna och de
befintliga serviceanläggningarna viktiga. BGLR enligt Naturvårdsregistret. Området ingår
i Östra Vätterstrandens riksobjekt och har bedömts ha botaniska, landskapsbildsmässiga,
lövskogsbiologiska och geologiska värden.

Föreskrifter

Ett stort antal normalföreskrifter. Det kan noteras att det i reservatsbeslutet anges att det är
förbjudet att avverka, plantera eller så skog.

Skötselplan

Skötselplan utarbetad av parkförvaltningen, Jönköpings kommun, finns men är ej fast-
ställd.

I skötselplansförslaget finns förslag till ändrade föreskrifter. Ändringarna går i huvudsak
ut på tillägg i form av förbud för stängseluppsättning. I förslaget medges rätt till skyddsjakt,
annars är jakt förbjuden.

Reservatet delas in i 66 skötselområden.

Slåtter föreslås i 8 skötselområden (helt eller delvis) omfattande uppskattningsvis mellan
10 och 15 ha.

Målsättningen betesmark anges för ett halvdussin skötselområden men inga specificeringar
om betesdriften finns i åtgärdsbeskrivningarna.
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Gran föreslås tas bort i många av lövbestånden. Detta är i de flesta fall en bra åtgärd under
förutsättning att det är yngre gran som ej omhändertas. I annat fall kan körskador uppstå.

Dokumentation

Jerkengren, S. 1966-1975: Förteckning över de växter som noterats i naturreservatet
Huskvarnabergen. Botaniska sällskapet i Jönköping.

Bengtsson, S. 1977: Strands ravin. Botanisk inventering. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings
län.

Fasth, T., Bergengren, I., Bengtson, O., Andersson, L., Nielsen, K. & Appelqvist, T. 1992:
Ängs- och hagmarker i Jönköpings kommun. ---- Miljö i Jönköpings län 1992:1.

Jönköpings kommun, parkförvaltningen, 198x: Skötselplan för Huskvarnabergens natur-
reservat.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Naturinventering. Jönköpings kommun 1980.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Thorell, M. 1979: Översiktlig naturinventering ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län. (stencil).

Besöksdag: 1993-05-07

Kort beskrivning

Reservatet utgörs av östra Vätterstrandens förkastningsbrant från Strands gård i norr till ca
400 m S om IKHP-stugan. Sluttningarna är till större delen täckt av lövskogar där ek är ett
viktigt inslag. Totalt sett är emellertid landskapet i reservatet mycket varierande och
innehåller lövskog, barrskog och kulturlandskap i form av åkrar och betesmarker. Området
är ett av södra Vätterbygdens viktigaste friluftsområden. Här finns ett stort antal motions-
spår, vandringsleder, slalombackar m m.

Stora arealer är bergiga med tunna jordlager. Bergarterna i området är mestadels av
grönstenstyp ---- diorit, gabbro och hornbländegranit.

Stora arealer utgörs av ljusa, krattlövskogar med artrik vegetation av torr örttyp. Ärtvicker
och sankt Pers nycklar är de intressantaste kärlväxterna i denna naturtyp.

På friskare marker, gärna i raviner och de nedre delarna av rasbranter, finns lundar med
rik flora av annat slag. Här är ramslök, gulsippa, lundvårlök, bokarv, sårläka och lundviol
viktiga arter.
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Av intresse för denna översyn är det faktum att påfallande stora arealer vid IKHP-stugan
utgörs av slagen vegetation med ganska fin grässvål. Så intressanta arter som finnögontröst
och klasefibbla finns här.

Hittillsvarande skötsel

Slalombacken i söder har funnits till sedan 1940-talet. Vissa ytor har artrik grässvål (från
äldre tid?). Andra ytor är skadade av schaktning och ytavjämning.

Slåtter har skett i skötselområdena 57 och 58 liksom på naturliga gräsmarksytor runt
IKHP-stugan. Totalt omfattar dessa ytor ca 2 ha. Slåttern har skett med slåtterbalk under
4 års tid. I skötselområde 38 har gamla åkerytor slagits med slaghack. Här håller en naturlig
gräsmarksvegetation på att etablera sig.

I ett stort vindfälle omfattande en hel del ganska grov gran i skötselområde 26 har
granvirket tagits omhand. Inga föryngringsåtgärder har gjorts.

Vandringsleder, motionsspår, skidspår, ny slalombacke och sittgrupper vid utsiktspunkter
har anlagts.

Ett antal anläggningar har uppförts i området under senare år. Bl a har en stor vattenreser-
voar grävts öster om IKHP-stugan och en annan NO om Hulustorp. Dessa ska tjäna som
reservoarer för vattenkanonen i slalombacken.

Ett antal träd vid Strands ravin har omhamlats eller nyhamlats m h a en större skogsmaskin
som "klippt" av stammarna.

Bedömning av naturvärdet

Området är mycket stort och de vetenskapliga naturvärdena kan delas upp på flera
sinsemellan skilda typer:

Lövskogar med lundvegetation, såväl av bäckravintyp som rasmarkstyp. Detta är en
mycket viktig biotop och floran är av riksintressant slag.

Krattlövskogar i branterna. Även här finns en riksintressant och värdefull flora.

Naturliga gräsmarker. Dessa är inte i nivå med de tidigare naturvärdena men bidrar på ett
utmärkt sätt till områdets variation.

Särskilt viktiga områden (numrerade efter skötselplansförslaget) är 1, 3, 4, 6, 15, 24, 25,
57, 58, 59 och 66.

Friluftslivet av mycket stor betydelse i området.

Området har mycket stor betydelse för landskapsbilden.
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Kostnader

Skötseln av reservatet bekostas av Jönköpings kommun. Den bekostas delvis av bered-
skapsmedel.

Gränsdragning

Trots att detta är det största av de genomgångna reservaten så är områdets gräns söderut
mycket otillfredsställande. Stora naturvärden finns utmed hela förkastningsbranten ända
till Ådalen med Huskvarnaån. Genom att området ligger i och intill tätbebyggt område kan
konflikter med andra intressen förutses. Olika intressen i de oskyddade delarna mellan
Huskvarnabergens reservat och Petersberg bör med det snaraste klargöras så att värdefulla
partier kan säkerställas och så att eventuella detaljplaner i området tar hänsyn till naturvär-
dena. Den sannolikt bästa lösningen är en kraftig utvidgning söderut av reservatet.

Förslag på åtgärder

I reservatsbeslutet anges att skog ej får avverkas, planteras eller sås. I skötselplanen föreslås
dock i många skötselområden målsättning och skötsel som påminner om normalt skogs-
bruk (t ex gallring, röjning, igenplantering med gran och björk, granbestånd med förlängd
omloppstid, etc). Skötseln av området har de facto också varit av denna karaktär. För att
göra beslutet mera konsistent med den faktiska och föreslagna skötseln bör det i ett
reservatsbeslut anges vilka områden som ska lämnas till fri utveckling och var olika typer
av vegetationsvård/skogsvård bedrivas. I annat fall bör denna föreskrift utgå.

Stormfällda träd bör ej tas bort i vissa områden utom på stigar och då de utgör fara för
besökande.

Ett större område vindfälldes (nr 26) för några år sedan. Här bör naturlig föryngring få ske.
Detta blir ett bra tillfälle för studier av succession och igenväxning.

Slalombackarna slås med slaghack. Åtminstone i den södra (gamla) backen bör en
övergång till slåtterbalk ske. Den nyanlagda slalombacken (närmare IKHP-stugan) täcks
av diverse skräpväxter (kvävegynnade växter, pionjärväxter) varför en ändring här är
mindre angelägen.

I skötselplanen föreslås slåtter som skötsel över stora arealer. Det har diskuterats att minska
denna del och ersätta slåttern med betesdjur. Det förefaller vara ett bra förslag åtminstone
för skötselområde 38. Även stora mer eller mindre skogklädda arealer mellan Stibbarp och
IKHP-stugan skulle med fördel kunna inkluderas i betesdrift. Viktigt är emellertid att
skötselområdena 57 och 58 också fortsättningsvis slås.

Kaffeängen kan fortsätta att slås då detta är ett område av stor social betydelse.

Slåtter av några vägslänter mellan Hulustorp och Vassarp bör ske.

I skötselområdena vid Strands ravin (särskilt i skötselområde 4) har såväl nyhamling som
omhamling av ädla lövträd skett. Detta har skett med en större skogsmaskin som "klippt"
av trädstammarna. Sprickor i träden har därvid uppkommit på flera av dem. Om detta är
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till skada för träden får de närmsta åren utvisa. Ur arbetskyddssynpunkt och effektivitets-
synpunkt kan detta vara en bra metod. Den stora maskinen har emellertid också gett en hel
del spår i marken efter sig. Tills vidare bör inga fler träd hamlas med denna metod förrän
en utvärdering av åtgärden skett. Möjlighet att spränga av stammar med efterföljande
kapning med hjälp av erfarenheter från projekt vitryggig hackspett bör övervägas.

Skötselområde 4 bör ej slyröjas i de övre delarna. Målsättningen bör vara att skapa en mjuk,
brynartad övergång till lövklädd rasbrant.

Det är viktigt att lämna de allra största delarna av skötselområdena 1 och 3 till fri utveckling
då här finns mycket stora naturvärden knutna till lövskogen. Även om här finns rester av
hamlade träd i branterna så är den från naturvårdssynpunkt mest optimala användningen
av detta område fri utveckling. Endast i en smal zon om maximalt 10 m från de gamla
åkerytorna kan hamling ske. Och då med metoder som är så skonsamma mot träden att de
överlever.

Det är också viktigt att alla åkrar brukas och betesmarker betas. Det är särskilt viktigt att
betesmarkerna runt Stibbarp hålls i hävd med betesdjur.

Slutligen måste det vara värdefullt med en skötselplan som är sanktionerad av alla
naturvårdsmyndigheter (såväl kommunala som regionala) varför denna bör revideras så
att beslut om gällande skötselplan kan fattas. Detta är särskilt angeläget då stora friluftsin-
tressen med krav på diverse anläggningar och aktiviteter ska samsas med viktiga naturve-
tenskapliga och kulturella värden.

En särskild inventering som pekar ut områden av särskilt värde för evertebratfaunan och
kryptogamfloran bör göras.
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LJUNGA - MOSSARYD

Administrativa data

Beslut: 1971-07-16. En del av reservatet upphävdes genom beslut 1989-08-28.

Kommun: Sävsjö

Socken: Sävsjö

Fastighet: Norra Ljunga 5:1 och 9:3

Ägare: ?

Areal: 5 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

Skälet för reservatsbildningen anges vara "på grund av områdets betydelse för kännedomen
om landets natur". Av beslutet framgår att förekomsten av Kung Karls spira bedöms vara
områdets helt överskuggande naturvärde. B enligt Naturvårdsregistret.

Föreskrifter

Beslutet är gammalt men en del normala förbud föreskrives. Inga anmärkningsvärda
föreskrifter finns.

Skötselplan

Förslag har upprättats av naturskyddsföreningen i Sävsjö 1979. Ett andra förslag gjordes
1989 då man fann att skötselplan saknades. Denna gjordes med den första som underlag.

Dokumentation

Appelqvist, T., Fasth, T. & Andersson, L. 1993: Ängs- och hagmarker i Sävsjö kommun.
---- Miljö i Jönköpings kommun 1993:4.

Gustavsson, S., Nilsson, E., Joakimsson, G. & Lindgren, B. 1975: Naturinventering. Sävsjö
kommun 1975. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lindgren, B. 1979: Naturinventering inom naturreservatet Ljunga-Mossaryd. (Inkl förslag
till skötselplan) ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län. Kopia.

Thunander, H. 1989: Skötselplan för naturreservatet Ljunga-Mossaryd. ---- Stencil.

Besöksdag: 1993-05-06
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Kort beskrivning

Reservatet domineras av fuktig, översilad, mycket svagt sluttande mark. Området ingick
förr i stora öppna slåttermarker. Området slogs fram till någon gång under 1940-talet. Trots
ohävd sedaästan 50 år och igenväxning finns slåtterängsväxter kvar. Arter som brudborste,
knagglestarr, brunstarr, ängsstarr, tagelstarr, kärrvial, myskgräs och smörbollar finns i
reservatet.

I stort är annars Brunnsekärren, som reservatet utgör en del av, skogsmark. Diken har grävts
genom området. Bladvass finns i norra delen av reservatet. Ett hårdbetat, ganska tätt
björkklätt område ingår i nordväst. Tall och gran kantar reservatet.

Områdets botaniska värde utgörs av ett livskraftigt bestånd av kung Karls spira som är
Sveriges sydligaste och Smålands enda.

Bortsett från betet och den speciella skötseln av markerna runt bestånden av kung Karls
spira så är området ohävdat.

Hittillsvarande skötsel

Bortsett från det område som betas så sköts området av Sävsjö Naturskyddsförening (Birger
Lindgren). Skötseln är helt inriktad på att optimera förekomsten av kung Karls spira. Denna
skötsel har varit effektiv i så måtto att populationen av arten fortfarande är god i de delar
som sköts.

De hot mot förekomsterna av kung Karls spira som finns är flera:

- bladvass i norr

- grenrör i stora delar av området

- uttorkning p g a dikningar från 1960-talet

- igenväxning av viden och björk

- rådjur äter plantor

Eventuellt skulle brunstarr kunna bli ett hot om den breder ut sig för mycket.

För att bekämpa grenrör, viden och älggräs har slåtter skett sent på hösten och tidigt på
våren. Viden ekbjuder delvis skydd mot rådjurens bete av spirorna.

Gräsryckning runt bestånden av spira har också skett vid dessa tillfällen.

För att hålla populationerna vid liv (individerna lever ca 10 år enligt B. Lindgrens
bedömning) kapas (hackas) tuvor av och innehållet i ett antal frökapslar sprids ut.
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För att förhindra att rådjuren äter upp de blommande stänglarna sätts tussar av fårull upp
intill spira-bestånden. Detta har bara hjälpt i begränsad grad. Nya, mindre blomsamlingar
bildas efter avbetningen nära marken.

En viss dämning av diken har skett för att öka markfuktigheten.

Reservatet är väl skyltat.

Bedömning av naturvärdet

Området hyser en isolerad population av kung Karls spira. Det är landets sydligaste och
Smålands enda. Detta bestånd är av största betydelse för att bevara artens variation i landet.

För att skydda områdets hydrologi och kunna utföra den specialiserade skötsel som krävs
torde reservatsinstitutet vara den lämpligaste skyddsformen.

Kostnader

Reservatet har i genomsnitt belastat vårdanslaget med ca 2 500:- årligen de senaste fem
åren. Behovet av att förstärka skötseln är ganska stort varför anslaget ganska avsevärt bör
ökas för att skötseln ska säkras och ge godtagbart resultat.

Gränsdragning

Denna översyn föranleder inga förslag på ändrad gräns av reservatet.

Förslag på åtgärder

Skötselplan bör upprättas i samråd med Birger Lindgren, Sävsjö.

Dokumentation bör ske så att antalet plantor av kung Karls spira räknas årligen. Detta kan
lämpligen utföras av Naturskyddsföreningen i Sävsjö.

Den skötsel som hittills skett i området bör ställas samman och utvärderas. Arten är
besvärlig att sköta så tillvida att det inte är en hårdhävdsart utan växer ofta i påtagligt
igenvuxen men gärna störd mark.

Några förslag till åtgärder kan skisseras:

Betesmarken skulle kunna utvidgas till att omfatta de bladvassbevuxna delarna i norr.
Trampet skulle kunna skada rhizomen så att vassen minskade.

I den betade delen bör alla granar och varannan björk tas bort.

De större dikena skulle kunna dämmas även i den norra delen och ledas in i reservatet för
att på så sätt skapa större områden av översilad, våtare typ.
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Eftersom arten är störningsgynnad skulle eventuellt någon liten yta kunna köras över med
en vanlig trädgårdsjordfräs för att se om större ytor (än upphackade sådana) gynnsamma
förhållanden på detta sättet kan skapas. Dessa frästa ytor sås sedan.

Området utgör en del av Brunsekärr (Brunnsekärret) och det skulle åtminstone vid
skyltningen vara korrekt om detta namn angavs. Eventuellt kunde hela reservatet byta
namn.
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ETTÖ

Administrativa data

Beslut: 1970-11-30. En utvidgning skedde 1979-06-06.

Kommun: Gislaved, Gnosjö

Socken: Öreryd, Källeryd

Fastighet: Bjärsved 5:34, Bjärsved 5:37, Algutstorp 1:18

Ägare: Gislaveds AB, Ry AB, Gislaveds kommun

Areal: 27,3 ha varav land 16,3

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i samråd med Västbo Naturskyddsförening

Skäl för reservatsbildningen

Skälet för reservatsbildningen anges i beslutet vara "dess betydelse för kännedomen om
landets natur". Av beslutet framgår att de fluviala bildningarna vid Nissans utlopp i
Algutstorpasjön liksom den rika floran som uppkommit på dessa marker genom slåtter
bedöms vara områdets viktigaste naturvärden. Även områdets betydelse som badplats
anges som värdefullt. BR enligt Naturvårdsregistret. Reservatet ligger i ett område som
bedömts vara av riksintresse för friluftslivet.

Föreskrifter: 

Beslutet är av relativt gammalt datum. Flera normala* föreskrifter anges i beslutet.

Det kan noteras att skogen på sydvästra, västra och norra sidan av Svartevik ska "skötas
på sedvanligt sätt".

Skötselplan

Skötselplan utarbetad av Skogsvårdsstyrelsen fastställd 1982-07-08.

I skötselplanen indelas området i 7 zoner beroende på skötsel.

I skötselplanen anges målsättningen med zon 1 vara att den ska skötas som slåtteräng. Zon
2 föreslås få utvecklas till lövskog med tät buskvegetation. Målsättningen för zon 3 är
öppen betesmark. Trädskiktet anges böra tillåtas till en ungefärlig marktäckning av 30-40
%. Barrskogen på väst- och norrsidan av Svartevik bildar zon 4. Övriga zoner är anlägg-
ningar för friluftslivet som parkering, badplats, m m.

Dokumentation
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Fasth, T. & Eriksson, P. 1988: Ängs- och hagmarker i Gislaveds kommun. ---- Miljö i
Jönköpings län 1988:4.

Fransén, S. 1977: Ettö. Naturreservat Gislaveds kommun. Botanisk inventering 1974. ----
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lagerlöf, J. 1975: Naturinventering. Gislaveds kommun 1975. ---- Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län.

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1979: Skötselplan för Ettö naturreservat.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Besöksdag: 1993-04-26

Kort beskrivning

Ettö naturreservat bildas av det deltalandskap och de fluviala bildningar som finns vid
Nissans utlopp i Algutstorpasjön och runt Svartevik som är en vik av denna sjö. Ettö kallas
den flik som ligger mellan Nissan och Svartevik. Bildningarna utgörs av korvsjöar,
åbrinkar och revlar uppbyggda av sandiga-moiga jordar. Erosionsprocesserna pågår stän-
digt.

Markerna utmed Nissan och den östra stranden av Svartevik utgörs av mestadels lövklädda
betesmarker och lövskog. Tidigare var dessa marker slåtterängar. Fortfarande slås den
sydligaste spetsen av Ettö. Kraftiga översvämningar (nivåskillnader på 2-3 m), vintertid
med istryck, är en viktig naturlig störning som bidrar till öppethållande i de strandnära
delarna.

Lövskogen NÖ om slåttermarken innehåller en del äldre lövträd.

Särskilt de strandnära delarna har en botaniskt värdefull strandflora med förekomst av
klockgentiana. Strandzoneringen är på många platser väl utvecklad. Betad gräshed i
björkhagen innehåller arter som klockpyrola, ängsvädd, låsbräken, kattfot och slåttergub-
be. Sjön är av oligotrof typ med kortskottsvegetation. Vid stränder finns här och var
driftvallar av vass. Klibbal kantar ställvis stränderna.

Väster och norr om Svartevik täcks markerna av barrblandskog.

En badplats finns längst in vid Svarteviks norra strand.

Hittillsvarande skötsel
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Stora delar av området betas. Skötselområde 3 är den viktigaste hävdade ytan. Detta utgörs
av en björkhage med inslag av asp. En hel del enbuskar finns men dessa har nyligen röjts.
Alla uppkommande granar rycks bort.

En större parkeringsplats finns i reservatets norra del.  öder om denna har siktröjningar
gjorts i skötselområde 4.

En vandringsled, Ettöleden, har anlagts genom området.

Reservatet är väl skyltat.

Bedömning av naturvärdet

Strandvegetationen med fukthedar och inslag av sällsynta växter är ett av områdets stora
värden. Dessa delar har bedömts ha högsta värde (klass 1) i ängs- och hagmarksinventer-
ingen.

Området är geologiskt värdefullt med vackra exempel på fluviala bildningar.

Det rinnande vattnet i kombination med äldre trädbestånd och erosionsbrinkar utgör en
annan värdefull komponent. Detta är av värde såväl för evertebrat- som vertebratfaunan.

Vacker landskapsbild tillför estetiska värden.

Slåtterängen har begränsat biologiskt värde. Den skulle sannolikt bli bättre av bete.

Kostnader

Reservatet har belastat vårdanslaget med i genomsnitt ca 16 000 årligen under de senaste
fem åren. Detta måste anses vara väl använda pengar mot bakgrund av naturvärde och
reservatets skick. En upphörd slåtter i skötselområde 1 torde knappast sänka kostnaderna
för reservatets skötsel.

Gränsdragning

Reservatets gräns utmed Nissan är ej tillfredsställande. Här finns på båda sidor av ån
lutande, levande och döda, träd. Brinkar och erosionsmiljöer finns på båda sidor. En
avverkning på den oskyddade sidan av Nissan skulle avsevärt minska områdes värde som
biotop utefter rinnande vatten. Därför föreslås att gränsen flyttas så att en ca 50-100 m bred
remsa söder om Nissan kommer med i reservatet.

Förslag på åtgärder

Utvidga reservatet till att ta med en ca 50-100 m bred remsa på sydsidan av Nissan så att
hela strandekosystemet blir skyddat utmed sträckan.

Slåttern längst i söder (i delar av skötselområde 1) kan ersättas med bete. Det finns inga
biologiska skäl för att fortsätta slåttern. Snarare skulle ett bete ge en mer varierad ytstruktur.
Detta innebär att även skötselområde 2 skulle kunna betas. På så sätt skulle det stängsel
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som skiljer skötselområdena 2 och 3 kunna tas bort. Detta stängsel skadas ofta av isen vid
vinteröversvämningar.

Dokumentation av florans utveckling bör därvid ske.

Ett problem på sikt blir att björkarna i skötselområde 3 kommer att dö, p g a sin begränsade
livslängd, varvid områdets karaktär av björkhage kommer att försvinna/ändras. Målsätt-
ning blir då: Låt ett antal träd dö. Låt det bli luckor i björkhagen varvid denna lättare
föryngras med nya träd. 

Vid röjning av lövsly i skötselområde 3 bör riset samlas ihop i högar på ytor med dålig
grässvål för att förbättra betet. Högarna kan antingen brännas eller ligga och förmultna.

I skötselområde 3 behöver röjningen av enbuskar följas upp så att den täta föryngringen
av en hålls efter.

I skötselområde 3 finns på flera ställen täta bestånd av örnbräken. För att bekämpa dessa
så skulle dessa kunna slås under försommaren under några år.

I skötselområdena 1, 2 och 3 bör gran hållas borta.

Någon typ av garanti för att skötselområde 4 ej kalavverkas krävs. T ex genom att en största
föryngringsyta anges.
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HÖGAKULL

Administrativa data

Beslut: 1969-12-30

Kommun: Värnamo

Socken: Rydaholm

Fastighet: Högakull 1:10

Ägare: Kerstin Johannesson

Areal: 3 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. Området har hävdats som löväng vilket anges i beslutet. B enligt
Naturvårdsregistret.

Föreskrifter

För reservat av denna typ normala* förbudsföreskrifter.

Skötselplan

Skötselplan upprättad av Skogsvårdsstyrelsen fastställdes 1989-05-17.

I skötselplanen formuleras syftet med naturvårdsförvaltningen vara att vårda området "så
att nuvarande naturmiljö i möjligaste mån bevaras. Lövängens särprägel ska bevaras genom
skötselåtgärder som så långt möjligt utförs enligt gammal tradition".

Reservatet delas in i 4 skötselområden. 

1,7 ha avses skötas som naturlig slåttermark. Marken är mestadels stenig och lieslåtter
föreslås över större delen. Fagning av området föreslås på våren. Lätta röjningar avses
utföras årligen, främst av ungplantor av barrträd och överflödiga lövträdsplantor. I planen
föreslås bärande träd lämnas kvar. Hamling föreslås ej då detta ej förekommit under senare
tid.

På ett par ställen förekommer skogklädd mark (totalt 1,1 ha) som föreslås få fortsätta vara
skogsmark med möjlighet att gallra, fr a gran och skymmande träd.

En mindre åker ingår också i reservatet och föreslås skötas som åker.
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I reservatet ska också finnas anordningar för besökande som parkeringsplats, sittbänkar
och något bord.

Dokumentation

Fransén, S. 1974: Botanisk inventering. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1989: Skötselplan för naturreservatet Högakull.

Bengtson, O., Bergengren, I. & Fasth, T. 1993: Ängs- och hagmarker i Värnamo. ---- Miljö
i Jönköpings län 1993:3.

Besöksdag: 1993-04-27

Kort beskrivning

Området ligger på västsidan av sjön Rymmen. Terrängen sluttar kraftigt ned mot sjön.
Markerna är påfallande steniga och småkuperade. Odlingslandskapet är småskaligt. Från
de högsta partierna har man en fin utsikt över sjön Rymmen.

I området finns en del terrasserade gamla snipiga åkertegar i södra delen i sluttningen.
Dessa var sist i bruk under 1950-talet då råg odlades här. I de norra delarna finns ännu
äldre åkerytor som ej är stenröjda och som i stort sett har en naturlig gräsmarksvegetation
idag om än något artfattigare än den rena slåttermarkens.

Trädskiktet domineras av ek och björk men artrikedomen är stor och här hittas t ex ask,
alm, lind (ett naturminne), rönn, oxel, bok och sälg. Även buskskiktet är artrikt, fr a i söder,
med hassel, hagtorn, olvon, apel och nypon. I norr nedom utsikten i den markerade branten
finns en lövdominerad blandskog.

Markvegetationen domineras av friskängar och torrängar. Här finns stor areal s k örtrik
friskäng. Rishedsytorna har stort inslag av blåbär. Bland intressanta arter märks solvända,
gullviva, fläckigt nyckelblomster, båda nattviolarterna, knölsmörblomma, slåttergubbe
och massor av sommarfibbla. Mindre partier fuktäng finns närmast stranden i söder.

Mitt inne i området finns en obebyggd tomt (Högakull 1:11) om drygt 1 000 kvm som
innesluts i reservatet. Denna har hittills skötts på samma sätt som området i övrigt.

Hittillsvarande skötsel

Fagningen har tagit ca 20 dagsverken i anspråk och har tidigare skötts av VTP:are (unga
män som fullgör vapenfri tjänst).

Slåttern sköts av fastighetsägarens familj.

Slåttermarkerna efterbetas med ungnöt. 

Skogen som ligger i den norra delen av sluttningen har lämnats åt fri utveckling. Här har
också en del fagningsrester kastats.
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Röjning och risbränning har skötts av VTP:are.

Skötseln måste sammanfattningsvis bedömas som bra och ändamålsenlig.

Tomten i norr sköttes tidigare av den förre ägaren på samma sätt som reservatet i övrigt.

Reservatet är välskyltat.

Bedömning av naturvärdet

Ett mycket vackert exempel på småländskt småskaligt slåtterlandskap av lövängstyp. Stor
areal naturlig gräsmark med ställvis mycket fin grässvål. Det har också bedömts ha högsta
värde (klass 1) i ängs- och hagmarksinventeringen.

Det är också ett mycket välskött reservat. Det är ett väl motiverat reservat.

Kostnader

Reservatet har i genomsnitt belastat vårdanslaget med ca 38 000:- årligen under de senaste
5 åren. Dessutom har VTP:arbetskraft ställts till förfogande. Dessa kostnader är väl
motiverade. Då VTP:arbetskraften kommer att försvinna framgent kommer behovet av
extra medel från vårdanslaget att öka. Det är viktigt att tillräckligt med medel ställs till
förfogande så att markägaren och de som engageras av denne kan sköta ängen lika bra som
tidigare.

Gränsdragning

Inga förslag till gränsändringar har föranletts av denna översyn.

Förslag på åtgärder

I och med att möjligheten att sköta fagning med hjälp av s k VTP:are försvinner måste
denna skötas med skötselanslaget. Det är viktigt att anslaget ökas så att denna skötsel kan
utföras som tidigare.

På några ställen, bl a ganska nära parkeringen och vid utsikten i norr, finns partier där
trädskiktet, fr a av ek, är något för tätt. Detta har resulterat i att en vegetationstyp av rished
av blåbär-lingonris-typ är framträdande. Av detta skäl bör en del ekar tas bort i söder och
fr a i norr. Detta kan ske successivt för att ej orsaka röjningsgödslingseffekter.

Någon rönn och någon hagtornsbuske kan tas bort för att öppna upp ängen i sluttande
partier. Annars är principen med en del bärande buskar i ängen bra.

Skogen i sluttningen i norr kan huggas ur längst i söder så att den öppna marken utvidgas
något tiotal meter. Vid utsikten i norr kan något träd som skymmer utsikten tas bort.

Hamling föreslås ej i skötselplanen. Hamling av ask och alm i området skulle vara till nytta
ur biologisk synpunkt. Samtidigt som lignoserna kan bevaras så ökar ljusinsläppet till
markerna i sluttningen.
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Eftersom skötseln på det hela taget är god i Högakull kan åtgärderna ske stegvis.

Skyltningen är som på många av reservaten i gott skick. I Högakull skulle det vara av
intresse att ha med beskrivningar av hela Högakull på informationstavlan. Även på andra
platser på fastigheten finns intressanta marker ---- såväl betes- som slåttermarker.

Fastigheten som innesluts av reservatet i norr måste på lämpligt sätt säkerställas så att den
ingår i områdets skötsel.

Eftersom skötseln av området är omfattande och arbetsintensiv är det av vikt att den
regelbundet utvärderas. Därför bör ett dokumentationsprogram pågå reservatet.
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HYLLINGEN

Administrativa data

Beslut: 1968-10-30

Kommun: Aneby

Socken: Bredestad, Marbäck

Fastighet: Jularp 1:2, Jularp 1:21, Fanholmen 1:1 m fl

Ägare: ?

Areal: 45 ha varav land 33 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. I beslutet bedöms området ha "betydelse som rastplats för flyttande
fåglar och utgör en god biotop för många häckande arter". O enligt Naturvådsregistret.

Föreskrifter

Ett mindre antal normalföreskrifter*. Dessutom råder beträdnadsförbud under tiden 1 mars
- 15 november. 

Skötselplan

Saknas.

Dokumentation

Bengtsson, S. 1975: Naturinventering. Aneby kommun. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Aneby Fågelklubb, 1980: Beskrivning av Hyllingens fågelfauna med skötselanvisningar.
---- Stencil.

Besöksdag: 1993-05-18

Kort beskrivning

Den lilla sjön Hyllingen ligger i Bredestadsdalen där Vibäcken och Bredestadskanalen
mynnar i Svartån. Landskapet runt sjön är öppet utom i söder där en större lövdunge kantar
sjön. Vattenspegeln är p g a igenväxning, åtminstone sommartid, mycket liten. Näckrosor
täcker vattenytan och helofytvegetationen har brett ut sig kraftigt under de år som gått
sedan reservatet bildades. Vissa somrar blottläggs dybankar.
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Förr ---- fr a under 1960-talet ---- var sjön en viktig häckplats och rastlokal för vatten- och
våtmarksfåglar. Exempel på häckande arter som då häckade är sothöna och skäggdopping.

Bland regelbundet rastande arter kan nämnas flera arter vadare (en av mycket få rastplatser
för vadare i denna del av länet) och änder. Rödspov har häckat i området 1988.

Flera mycket ovanliga arter har observerats i Hyllingen.

Genom igenväxningen har Hyllingen upphört att vara den goda fågellokal den en gång var.
Delvis har dess funktion som rast- och häcklokal successivt ersatts av Ralångens södra del.

Hittillsvarande skötsel

Området har inte skötts alls från naturvårdsmyndigheternas sida. Beslutet anger ingen
målsättning för reservatet förutom att detta "genom röjning, bete eller andra lämpliga
åtgärder hålles fritt från ytterligare träd- och buskvegetation". Den viktiga frågan om hur
igenväxningen ska hindras har ej lösts.

En del av markerna runt sjön betas men inte ända fram till den gamla sjökanten.

Ett fågeltorn byggdes 1971 av Aneby fågelklubb som genom vissa medel från Aneby
kommun och ideellt arbete hållt detta i stånd.

Bedömning av naturvärdet

Området har p g a igenväxningen förlorat många av sina naturvärden. Flera av de
våtmarksarter som förr häckade t ex sothönan, häckar nu ej längre här.

Det är tekniskt möjligt att restaurera sjön.

Kostnader

Reservatet har hittills i genomsnitt belastat vårdanslaget med ca 1500:- årligen under de
senaste 5 åren. Detta är i sammanhanget en försumbar summa. Om Hyllingen blir föremål
för restaurering kommer denna siffra att öka väsentligt. En kostnadsutredning och natur-
vårdsnytteanalys bör göras.

Gränsdragning

Några förslag på ändring av reservatets gräns vore att förekomma framtida utredningar.

Förslag på åtgärder

Som reservat är Hyllingen f n ett ganska mediokert område. Naturvärdena har till stor del
försvunnit, sjön upphör snart att existera och övergår till en fortsättning på Bredestadska-
nalen till Svartån omgiven av en slags högvuxen kärrvegetation.

Man kan tänka sig olika typer av åtgärder för att förbättra sjön som fågellokal.
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1) Buskröjning och bete i alla delar runt sjön ---- även fram till sjökanterna ---- utom i den
dunge där fågeltornet står.

2) Bygge av ett dämme där sjön rinner ut i Svartån för reglering av sjöns vattenstånd. Detta
skulle hindra fluktuationer i sjöns vattenstånd beroende på olika vattenstånd/vattenflöden
i Svartån. Dessutom skulle höga vår- och försommarvattenstånd och lägre sommar- och
höstvattenstånd kunna skapas. Ett problem är att dränerade jordbruksmarker uppströms
skulle påverkas. Här bör beräkningar av kostnader/naturvårdsnytta av olika nivåer utvär-
deras. Då många av jordarna uppströms Hyllingen utgörs av torvjordar kan dessa genom
odling antas sjunka varför problemet med vattensjuk mark kommer att öka framledes vilket
ändå kan tvinga brukarna till viss ändrad markanvändning. En utredning om vattendomar
i sjön blir också nödvändig.

3) Muddra och ta bort dy o sjön för att föryngra sjön. Detta är ett mycket kostsamt företag
men skulle otvetydigt vrida klockan tillbaka när det gäller sjöns åldrande.

4) I samband med den s k Rädda Ralången-gruppens arbeten har förslag uppkommit att
göra fällor för närsalter i Svartån nedom Stalpet. Dessa dammsystem skulle då kunna
inkludera Hyllingen. Detta skulle leda till flera vattenytor och öka våtmarksmiljöerna.
Detta skulle i sådana fall förändra sjöns och områdets natur i stor utsträckning och
reservatets ursprungliga syfte skulle därmed bortfalla. Ur t ex ornitologisk synpunkt skulle
detta dock vara positivt relativt nuläget.

För att kostnadsvärdera och utvärdera eventuella åtgärders naturvårdsnytta bör specialex-
pertis från olika sjörestaureringar konsulteras (Hornborgasjön, Draven, Kvismaren).

Om inga åtgärder vidtas kommer Hyllingen att vara ett avskräckande exempel på bristande
resurser och oföretagsamhet i svensk naturvård och reservatet bör då snarare avvecklas.

Det är av största vikt att naturvårdsmyndigheterna fattar beslut om målsättningen med detta
reservat. Naturligtvis bör man upprätta en skötselplan i linje med detta beslut. Därefter bör
omedelbara åtgärder följa.
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NORRSÅNNA

Administrativa data

Beslut: 1968-1024

Kommun: Eksjö

Socken: Edshult

Fastighet: Norsånna 4:1

Ägare: Domänverket

Areal: 18 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. I beslutet anges att området vårdats som lövbestånd och att floran är
rik. Även förekomsten av en välfrekventerad badplats anges i beslutet. BR enligt Natur-
vårdsregistret.

Föreskrifter

Beslutet är av gammalt datum med få föreskrifter. 

Skötselplan

Skötselplan upprättad av Skogsvårdsstyrelsen fastställd 1985-10-24.

I skötselplanen anges att målsättningen med skötseln är "att nuvarande naturmiljö i
möjligaste mån bevaras. Särskild hänsyn skall tas till områden för friluftslivet. Förutsätt-
ningarna för friluftslivet skall förbättras genom enkla anordningar". Reservatet är indelat
i 7 skötselområden.

Områdena närmast Mycklaflons strand är främst inriktade på att hålla badplatsen med
tillhörande anläggningar ---- parkeringsplats, omklädningshytter, bryggor, campingplats,
m m ---- i skick.

Större delen av området (skötselområde E) är en lövskog i södersluttning.

Dokumentation

Fransén, S, 1976: Norrsånna. Naturreservat Eksjö kommun. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings
län.
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Besöksdag: 1993-05-18

Kort beskrivning

Området domineras av en lövskogsklädd sydsluttning vid sjön Mycklaflons nordända. Vid
sjön finns badplats och anläggningar, t ex parkering och en campingplats för besökande.

Skogen domineras av ek med inslag av asp och björk. Enstaka lindar finns i de övre delarna.
Träden är medelgrova utom en del blankstammiga aspar som är grova. Fältskiktet är
mestadels av örtristyp med mycket blåbär, kruståtel och piprör. Örnbräken finns här och
var. En del ytor närmast vägarna har ytor av gräsmarksvegetation. 

En rest av en hustomt finns i reservatets översta del. I dessa delar finns också en lång
stengärdesgård som avgränsar marken mot barrskogsmarkerna i norr. Omgivningarna
utgörs till stor del av täta granplanteringar.

Hittillsvarande skötsel

Området har betats med får och något år med nötkreatur. 

Sly av lövträd har röjts. Nedfallna stammar av lövträd har städats bort.

En vandringsled har anlagts i reservatet.

Reservatets skyltning är i gott skick.

Friluftsanläggningar sköts av Eksjö kommun.

Bedömning av naturvärdet

Området har främst värde som ett lövskogsområde i en trakt där stora arealer omförts till
barrskog.

De vetenskapliga naturvärdena är i dagsläget rätt begränsade men storleken gör att området
med lämplig skötsel kan bli ett värdefullt lövområde.

Reservatet har ett betydande socialt värde.

Kostnader

Reservatet har belastat vårdanslaget med i genomsnitt 7 000 årligen under de senaste fem
åren. Denna nivå kan anses rimlig men bör ej ökas. Under tidigare år har röjningar skett
som gjort att kostnaderna då var högre.

Gränsdragning

Översynen har ej medfört förslag på ändrad gränsdragning.

Förslag på åtgärder
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Eftersom området främst har värden knutna till lövskogen bör en restaurering för att få en
god grässvål ej igångsättas. Det är då bättre att satsa på att lövskogskvalitéerna får
utvecklas. Detta kan ske genom att träden tillåts åldras. De så småningom döende träden
lämnas att bli hålträd, torrträd och lågor. Detta stadium kommer inom några tiotal år att
beröra asp och björk. För ekens vidkommande ligger detta långt fram i tiden. För detta
träds vidkommande kan kanske t o m ett uttag av gagnvirke ske för att gynna andra
trädindivider som så småningom åldras tillsammans med nya generationer triviallöv. Detta
fordrar slyröjning av fr a ek som fgryngras kraftigt i området. Målsättningen bör vara att
skapa en ljus lövskog av ek, asp och björk med gott om sena successionsstadier.

Uppkommande rönn och oxel bör gynnas.

Det är också värdefullt om området kan betas. Ljusa betespräglade skogar har särskilda
värden. Betet kan ske med får eller nöt. Bete med nötkreatur skulle gå hårdare åt blåbärsriset
som på sina håll är lite väl tätt och högvuxet. Fåren betar å andra sidan en del av den
uppkommande eken. Getter eller Highland Cattle skulle ge ännu bättre resultat på slyet
men kan vara svåranskaffade. 

Objektet bör inte komma ifråga för stora markvårdande arbeten men betesdriften bör
säkerställas. Slyröjning ska ske främst utefter vandringsleder och vägarna. Slyröjning inne
i beståndet bör så långt möjligt ersättas av betande djur. Måhända kan en första slyröjning
hjälpa djuren att hålla slyet tillbaka något mera.

Områdena avsedda för fritidsaktiviteter bör skötas som hittills.
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BONDBERGET

Administrativa data

Beslut: 1964-02-19 som naturpark, upphävande och nytt beslut om reservat 1974-04-26
samt utökning 1977-12-16

Kommun: Jönköping

Socken: Jönköping (Kristina), Huskvarna och Rogberga

Fastighet: Ett större antal

Ägare: Jönköpings kommun

Areal: 359 ha (165 1974 och utökning med 194 ha 1977)

Naturvårdsförvaltare: Jönköpings kommun, parknämnden

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur, dess skönhet och
väsentliga betydelse för allmänhetens friluftsliv" vara skälet för reservatsbildningen.
Förekomsten av lövskog med insprängda partier av ängs- och betesmark liksom intressant
flora och rikt fågelliv anförs som naturvärden i beslutet. Områdets värde för friluftslivet
anges bero på dess tätortsnära läge, tillgången på fritidsanläggningar, omväxlande natur-
förhållanden och flera utsiktspunkter. BR enligt Naturvårdsregistret.

Föreskrifter

I huvudsak normala* förbudsföreskrifter. Inom området finns anläggningar som vattenre-
servoar, kraftledningar och TV-station liksom en del friluftsanläggningar, bl a en slalom-
backe, elljusspår och en friluftsgård. Likaså meddelar länsstyrelsen i beslutet 1974 att den
framledes kan komma att vilja ta ställning till huruvida del av området kan tas i anspråk
för tilltänkt byggnad av motorväg.

Skötselplan

Skötselplan har utarbetats av Parkkontoret, Jönköpings kommun 1989 men denna har ej
fastställts. Detta beror främst på oklarheter i kostnadsansvaret för olika delar i skötseln.

Skötselplansförslaget har dock legat till grund för den hittillsvarande skötseln av området.

I skötselplansförslaget anges målsättningen med skötseln vara att

- den rådande trädslagsblandningen ska bestå men att ädellöv kan få öka på bekostnad av
gran

- förlängd omloppstid för samtliga trädslag (ingen fri utveckling således)
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- Vid återplantering ska där jorddjupet så tillåter både gran och ek planteras

Totalt indelas Bondberget i 30 skötselområden. Skötselområdena 1 och 5 är gamla ekhagar.

Område 1 är glest och är fortfarande en typisk ekhage. Målsättningen för detta område
beskrivs i skötselplansförslaget som "lövskogsområde med ett bestånd av varierande
trädslag och ålder samt ett buskskikt som delvis inom mindre områden kan vara mycket
täta". Gammelekarna avses bevaras oavsett livskvalitet.

För område 2, som är mera igenväxt, bör enligt skötselplansförslaget målsättningen vara
att få en "lövblandskog med såväl äldre fullvuxna träd som yngre".

I område 8 föreslås en föryngringshuggning av bäckravinen under skötselperiodens senare
del.

De flesta av skötselområdena i övrigt sköts med avsikten att producera virke med särskild
naturvårdshänsyn.

Dokumentation

Jönköpings kommun, parkförvaltningen, 1989: Skötselplan för Bondbergets naturreservat.

Fasth, T., Bergengren, I., Bengtson, O., m fl, 1992: Ängs- och hagmarker i Jönköpings
kommun. ---- Miljö i Jönköpings län 1992:1.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Naturinventering. Jönköpings kommun 1980.

Besöksdag: 1993-05-07

Kort beskrivning

Naturreservatet utgörs av den östra delen av höjdområdena mellan Huskvarna och Jönkö-
ping. De norra delarna täcks av stora arealer lövskog medan barrskog och öppen mark är
vanligast i söder och sydväst. Omgivningarna utgörs i alla riktningar utom i söder av
tätortsbebyggelse.

De norra delarna (det egentliga Bondbergsområdet) sluttar jämnt mot norr och täcks av
djupa jordlager. En del bäckraviner finns utmed sluttningarna. I söder (runt Lönneberg) är
terrängen mera kuperad med en hel del berg i dagen.

Bondbergsdelen har förr varit betes- och slåttermark under kungsgården Ryhof. Här finns
en stor ekhage, den största i ängs- och hagmarksinventeringen i hela länet, i det område
som kallades Östra Kungsängen och sedermera Österängens ekhage. I denna finns en del
gammelekar. Ekticka (Phellinus robustus) noterades här vid genomgången. I området
förekommer en rik lövskogsfågelfauna med arter som liten flugsnappare, sommargylling
och rosenfink.

Ett tiotal skötselområden är barrskogsbestånd (sammanlagd area ca 140 ha) i olika åldrar.
Ett av dessa (ca 5 ha) är gammalt och urskogsartat. Ädellövdominerad skog utgör ca 80
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ha medan övrig lövskog också utgör ca 80 ha. Resterande delar (ca 60 ha) är mer eller
mindre öppna marker (slalombackar, åkrar och betesmarker m m).

Stora områden f d ekhage finns som nu kan klassas som lövskog. Stark underväxt av hassel
kännetecknar dessa delar.

En mindre planterad (1938) ekskog finns i NV.

Bäckraviner med lundflora finns i de norra delarna. Här finns gulsippa, lundvårlök och
strutbräken,

Hittillsvarande skötsel

Följande arbeten kan noteras utöver den rena skogsvården:

Stora arbeten med att underhålla friluftsanläggningar har utförts (motionsspår, vandrings-
leder, eldstäder med ved).

Sedan 1991 betas delar av skötselområde 1. Ett öppet parti (f d åkermark) ingår. Här vandrar
gräsmarksarter ut men också hallon. Hallon har röjts på denna gamla åker. I övrigt har
röjning av buskar och sly skett i skötselområde 1. Ekar har stamkvistats.

Döda träd har lämnats i det betade området. Detta innebär att här bl a står en hel del död
björk. Ett par mycket grova lågor av ek finns också.

I skötselområde 5 har träd (fr a björk) som vuxit in i ekarnas kronor tagits bort för att skydda
de gamla, vidkroniga ekarna. Dessa gallringar görs vart 4:e till 5:e år. Virket tas ut med
små skotare. Denna skötsel förefaller väl anpassad för att bevara och utveckla äldre ek
samtidigt som en rik markflora gynnas.

Något barrskogsområde i söder har lämnats åt fri utveckling, varför vindfällen här ej tagits
om hand.

På skogklädda partier i övrigt bedrivs skogsbruk med förlängd omloppstid. Detta sköts
med beredskapsarbetare eller ---- som vid stormfällningar under stormarna 1991 då 3 000
kbm föll ned ---- med hjälp av entrepenörer.

Bedömning av naturvärdet

Intressant lundflora i friska och fuktiga partier (bäckraviner och fuktdråg).

Stor areal lövskog gör området värdefullt för fågelfaunan. 

Det är också länets största ekhage. Som ekområde torde Bondberget dock ej ha lika lång
kontinuitet av gammelek som Vretaholm och en del andra områden i länet. Det finns dock
åtskilliga värden knutna till grov och gammal ek (evertebrater och svampflora).

Sammantaget gör allt detta Bondberget till ett lövområde av högsta klass. 
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Det sociala värdet är också av högsta klass.

Kostnader

Skötseln av reservatet bekostas av Jönköpings kommun.

Totalt förbrukas enligt skötselplanen ca 1700 dagsverken för skötsel av reservatet. Bered-
skapsarbeten (OSA-arbeten) med statliga bidrag. Kostnaden kan beräknas till ca 1 miljon.
Under senare år har skötselinsatsen minskat något.

Reservatet belastar ej SNV:s skötselanslag.

Gränsdragning

Översynen föranleder inga synpunkter på denna punkt. Vissa mindre ändringar av grän-
serna förbereds varvid vissa friluftsanläggningar (bl a bollplaner) kommer att exkluderas
och mindre ekbestånd i norr kommer att inkluderas i reservatet.

Förslag på åtgärder

De delar närmast Kungsängsskolan som ej betas skulle med fördel kunna skötas som
slåttermark. Marken är plan och detta kan ske maskinellt till största delen. Området är
gammal slåtteräng (Kungsängen). Området skulle floramässigt vinna på detta. En del
slåtterängsväxter lever kvar ---- svinrot, ängsvädd etc. Dessutom skulle områdets sociala
värden öka ---- det skulle bli ett fint picknick-område på eftersommaren efter slåttern och
under våren då markytan på sikt skulle bli slätare. En del yngre ek bör tas bort. Denna del
skulle således bli en löväng med ek i trädskiktet.

För detta krävs fagning under våren före sippornas blomning och slåtter i slutet av juli.

Skötselområde 1 bör således delas i 2 delar. Det ena bör ha målsättningen löväng medan
den andra betad ekhagmark.

Efter röjningar och stamkvistningar liksom vid vindfällda träd ligger riset kvar i de betade
delarna. Detta bör läggas i högar för att förbättra betet.

De rishögar som ligger allra närmast vägen i norr skulle kunna eldas upp.

Målsättningen för bäckravinerna bör vara annorlunda ---- fri utveckling bör vara målsätt-
ningen här.

Stamkvistning av ek är ej nödvändig i ekhagspartier, i synnerhet ej på de äldsta ekarna med
döda grenar.

Framhuggning av gammelek kan också ske utanför det betade området.

En cementring skulle kunna placeras som eldstad på utsiktspunkten i skötselområde 5 och
förses med ved på fredagarna som sker på ett antal andra platser i kommunen. Detta skulle

55



hålla eldandet inom en plats och minska en del skadegörelse som sker vid vedanskaffning-
en.

En uppskyltning med bl a informationstavlor om olika naturfenomen bör ske.
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ILLHARJEN

Administrativa data

Beslut: 1963-01-31 som naturminne och 1970-10-14 utökat och avsatt som reservat 

Kommun: Vetlanda

Socken: Vetlanda och Bäckseda

Fastighet: Stadsäga 908 och 909

Ägare: Vetlanda kommun, Annette von Liewens fond

Areal: 10 ha varav land 7 ha (naturminnet omfattade 3,2 ha)

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. I beslutet anges områdets egenart med block- och stenrikedom med
ett flertal rännilar och bäckar som förgreningar till Emån ( s k kvillar) med snår och lövskog
och dess rika flora vara viktiga naturvärden. BG enligt Naturvårdsregistret. Reservatet
ingår i riksintresset Emån med Nävelsjön (N 63).

Föreskrifter

Beslutet är av gammalt datum och relativt få specificerade föreskrifter finns i beslutet.

I beslutet anges att vattenförhållandena ej får förändras genom grävning eller dämning.
Eftersom det rör sig om ett strömmande vatten bör det påpekas att förhållanden som beror
av aktiviteter uppströms eller nedströms ej kontrolleras av detta beslut.

Skötselplan

Skötselplan utarbetad av Skogsvårdsstyrelsen och fastställd 1985-01-21.

I den allmänna målsättningen för skötseln anges att den ska "syfta till att bevara en varierad
och tilltalande miljö för djur, människor och djur".

Området delas i två skötselområden.

I kvillområdet föreslås att lämnas skogen till fri utveckling bortsett från att barr tas bort i
ungskogsstadiet.

Det barrdominerade området i söder avses skogsbruk bedrivas men skogens föreslås få bli
150 år innan avverkning. Röjningar och gallringar föreslås för att gynna beståndsutveck-
lingen. Siktröjning föreslås mellan stigen och åfåran på något ställe.
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Eventuella servitut redovisas ej i skötselplanen.

Dokumentation

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Skötselplan för naturreservatet Illharjen.

Svensson, G. 1980: Naturinventering. Vetlanda kommun 1979. ---- Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län.

Varenius, B. 1983: Illharjen. Vetlanda kommun. Botanisk inventering 1997. ---- Länssty-
relsen i Jönköpings län.

Besöksdag: 1993-05-06

Kort beskrivning

Området utgörs av en typisk kvill i Emån alldeles i närheten av Vetlanda stad. Emån grenar
sig i ett nätverk av steniga bäckar av olika storlek och ger upphov till en natur som är lika
mycket vattendrag som skog.

Trädskiktet domineras av klibbal och björk i denna del med inslag av ask, sälg, hägg, tall
och gran. Buskskiktet är ställvis tätt och artrikt med arter som skogstry, tibast och olvon.

Söder om kvillområdet ingår ett område med barrskog. 

Fältskiktet domineras av strandväxter och fuktighetsälskande växter. Bland intressanta
arter märks safsa, hampflockel, storrams och blomvass. I området finns också en del
lundväxter.

Fågellivet är rikt med arter som strömstare och kungsfiskare.

Den akvatiska faunan innehåller många intressanta arter. Bl a finns här ett bra bestånd
flodpärlmussla och en artrik dagsländefauna.

Välskötta leder med broar leder runt i reservatet. Vetlanda stad har sedan 1988 sin
vattentäkt här. En barriär har därvid byggts i reservatets nedre del för att leda vattnet.

Hittillsvarande skötsel

Området är väl skyltat på olika sätt. En välskött vandringsled finns i området med långa
sträckor med spänger.

Bedömning av naturvärdet

Illharjen måste bedömas ha ett högt naturvärde som representativt kvillområde. Området
har rik flora och fauna. De akvatiska värdena är mycket höga.
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Området ligger nära Vetlanda tätort och genom de anordningar som gjorts för besökare
har detta blivit mycket lättillgängligt. Det är ett annorlunda strövområde som säkert tilltalar
många.

Reservatet måste anses mycket välmotiverat.

Gränsdragning

Gränsändringar föreslås ej.

Kostnader

Objektet har belastat vårdanslaget med ca 6 000:- årligen. Denna kostnad måste anses väl
motiverad mot bakgrund av naturvärden och anläggningarnas skick.

Förslag på åtgärder

Det är motsägelsefullt att Vetlanda sportfiskeklubb har tillstånd att gräva djuphålor och
bygga strömkoncentrationer samtidigt som beslutet förbjuder grävning och dämning som
förändrar vattenförhållandena. Eftersom öringen kan anses ha hemortsrätt i detta vatten
och några allvarligare ingrepp inte synes ha skett föreslås inga ändringar i reservatsföre-
skrifterna eller tillståndsgivningen. Några nya grävningar i vattenfåran bör ej medges mot
bakgrund av områdets naturvärden. Anläggning av fiskeplatser utmed ån bör heller ej ökas
mera. Områdets karaktär kan då påverkas.

Vid borttagande av gran i kvillområdet bör en del tjurvuxen gammal gran lämnas då dessa
har visst bevarandevärde.

I barrskogsområdet SÖ om ån (skötselområde B) bör vindfällen i viss utsträckning kunna
ligga kvar så att lågor bildas. Detta skulle öka naturvårdsinriktningen på skötseln.

I skötselområde B:s nordöstra del skulle unggran och björk kunna huggas bort i högre
utsträckning för att öka sikten.

En limnologisk undersökning där påverkan från vattentäkt och olika anläggningar utreds
bör göras.
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OXHAGSBERGET

Administrativa data

Beslut: 1960-04-26

Kommun: Vetlanda

Socken: Lemnhult

Fastighet: Trollebo 2:1

Ägare: Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län

Areal: 3 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. I beslutet beskrivs området som en bergklack med "rester av viltrik
lövängskultur och intressanta rasbranter". B enligt Naturvårdsregistret.

Föreskrifter

Beslutet är av gammalt datum varför ytterst knapphändiga föreskrifter finns.

Skötselplan

Skötselplan utarbetad av Skogsvårdsstyrelsen fastställd 1986-11-26.

Reservatet indelas i 4 skötselområden.

Två av skötselområdena, de som är av rasbrantstyp, föreslås lämnade till fri utveckling.
En blandskog i söder föreslås huggas ut på gran och tall så att lövskogen gynnas. Hjässan
på berget föreslås bevaras som öppen hagmark med glest överbestånd av löv jämte viss
underväxt. Skötseln av denna hagmark föreslås ske med hjälp av årlig slåtter.

Dokumentation

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1986: Skötselplan för naturreservatet Oxhagsberget,
Vetlanda kommun.

Svensson, G. 1980: Naturinventering. Vetlanda kommun 1979. ---- Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län.

Besöksdag: 1993-05-06

60



Kort beskrivning

Oxhagsberget utgörs av en bergknalle med en gles ekhage på bergets hjässa och med
blandskog i rasbranterna i V, N och Ö. I branterna finns ett ganska artrikt buskskikt. Ett
bestånd äldre lind finns i NV. På dessa finns lunglav och fällmossa. Söderut är sluttningen
mindre brant och här finns en blandskog av gran, tall, björk, ek, rönn, lind, sälg, oxel och
fågelbär. Ekarna på bergets hjässa är kortvuxna och krokiga.

Fältskiktet på bergets hjässa är knappast någon lysande slåtterängssvål men ändå finns här
mycket gökärt och en del stor blåklocka och gullviva.

Från berget har man utsikt över landskapet mot Trollebo.

Hittillsvarande skötsel

Hjässan slås årligen av Lemnhults hembygdsförening.

En avverkning i öster har skett ända fram till reservatsgränsen vilket vid ett eventuellt
samråd med länsstyrelsen sannolikt ej skulle tillåtas. Vid samma avverkning har vindfällen,
även sådan fallna inom reservatets gräns, röjts upp vilket är helt i strid med fastställd
skötselplan.

Bedömning av naturvärdet

Områdets främsta värden utgörs av rasbrantsvegetationen. I länet finns ett stort antal
rasbranter med lika höga eller högre naturvärden som ej omfattas av skydd.

Som slåttermark är området av begränsat värde.

Naturvärdena skulle 1994 ej medföra att området säkerställdes med reservatsbildning. Det
är mera av typen nyckelbiotop.

Eftersom vissa naturvärden finns och kostnaderna för områdets skötsel är små föreslås ej
någon ändring av områdets status.

Kostnader

Reservatet har i genomsnitt belastat skötselanslaget med ca 3 000:- årligen under de senaste
5 åren. Även om naturvärdena är begränsade så är denna blygsamma summa motiverad.

Gränsdragning

Områdets gräns är mycket snålt tilltagen vilket bl a ingreppen i Ö visar. En utvidgning ----
om inte annat som ett naturligt hänsynstagande från markägaren ---- om en dryg trädlängd
skulle förbättra skyddet.

Förslag på åtgärder
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Genom kontakt med markägaren bör avtal slutas om att fortsatta avverkningar ej sker fram
till reservatsgränsen. Minst en trädlängd bör lämnas. Inom denna zon bör inga skogsbruks-
åtgärder ske.

I den händelse hembygdsföreningen ej vill/kan åta sig fortsatt slåtter kan skötsel av hjässan
ske genom att med några års mellanrum röja bort buskar och sly.
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RUSAREBO ÄNG

Administrativa data

Beslut: En del av området fridlystes som naturminne 1960-11-23. 1971-12-17 beslutades
om naturreservat för ett större område

Kommun: Värnamo

Socken: Voxtorp

Fastighet: Rusarebo 1:2 och 1:3

Ägare: Naturskyddsföreningen

Areal: 11 ha

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen i samråd med Svenska Naturskyddsförening-
en.

Skäl för reservatsbildningen

I besluten anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur, dess skönhet och
väsentliga betydelse för allmänhetens friluftsliv" vara skälet för reservatsbildningen. I
beslutet 1960 beskrives området som en öppen löväng. BR enligt Naturvårdsregistret. Den
oligotrofa sjön Hindsen som kantar reservatet i väster är klassat som riksintresse (N 57)
från naturvårdssynpunkt.

Föreskrifter

I beslutet anges endast normala* skötselföreskrifter. I det gamla beslutet (1960) anges
plockning av växter förbjuden medan det nya beslutet förbjuder "borttagande av växter".

Skötselplan

Ett skötselplansförslag utarbetades 1967 men detta fastställdes ej.

I detta förslag indelas reservatet i 12 skötselområden. En del för naturreservat mycket
främmande åtgärder föreslås i denna t ex besprutning av uppkommande busksly med
herbicider i 5 av skötselområdena. Detta är ett av skälen för att detta skötselplansförslag
ej godtagits och fastställts.

Dokumentation

Bengtson, O., Bergengren, I. & Fasth, T. 1993: Ängs- och hagmarker i Värnamo kommun.
---- Miljö i Jönköpings län 1993:3.

Ekblad, C. 1967: Skötselplansförslag för Rusarebo äng.
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Fransén, S. 1977: Rusarebo. Naturreservat, Värnamo kommun. Botanisk inventering 1974.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1978: Projekt Linné rapporterar 64-79. ---- Svensk Bot.
Tidskr. 72:1-24.

Dessutom finns åtskilligt noterat om ängen skötsel m m i lokal press liksom i Svenska
Naturskyddsföreningens publikationer. 

Besöksdag: 1993-04-27 samt 1993-07-30

Kort beskrivning

Området sträcker sig knappt en kilometer utmed sjön Hindsens östsida. I stort är området
en lövklädd höjdrygg med rester av inägorna till Rusarebo. 

Flera gamla askar, almar, lindar och lönnar finns i trädskiktet på de gamla inägorna och
runt den gamla tomten. I söder och öster finns bokbestånd som fortsätter utanför reservatet.
Mindre partier dominerade av ek finns också. Klibbalsskog finns på i par mindre sänkor.
Totalt sett är artantalet träd och buskar mycket högt. Många blommande buskar och träd
som vildapel, hagtorn, rosor, rönn, oxel, hägg och olvon.

På de gamla lövträden i inägorna finns hotklassificerade lavar som almlav (Gyalecta ulmi),
Gyalecta flotowii, ädellav (Megalaria grossa), blomskägglav (Usnea florida) och rikligt
med den viktiga signalarten lunglav. På bokarna utanför området finns också ställvis rikligt
med lunglav och den hotklassificerade arten bokvårtlav (Pyrenula nitida). Bronssopp
(Boletus appendiculatus) noterades i södra delen av reservatet den 30/7 1993.

De öppna gräsmarkerna utgörs till stor del av mycket gamla åkrar. Dessa är nu bitvis täckta
av fin grässvål med arter som sommarfibbla, St Pers nycklar, smörbollar, rödklint, gullviva,
grönvit nattviol, jungfrulin, skogsnäva och luddhavre. På hällmarker noterades bergbräs-
ma.

Förr fanns i området vityxne men de sista exemplaren tycks ha grävts upp 1975 (Nilsson
& Gustafsson 1978).

De gamla ängarna är nu mest lövlundar med ett fältskikt där arter som desmeknopp,
trolldruva, stinksyska, hässlebrodd, vårärt och tandrot förekommer.

Den underliggande bergarten är en kalkrik grönsten vilket ger en förklaring till den rika
floran.

Innan området 1960 blev reservat betades området under större delen av 1900-talet.
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En fastighet (Rusarebo 1:2) med en mindre stuga vid sjöstranden i den södra delen innesluts
av reservatet. Den ägs av Naturskyddsföreningen.

Hittillsvarande skötsel

Fagning har skett under vårarna. Här har först gjorts insatser av Värnamo Naturskyddsför-
ening. Sedan har s k VTP:are tagit vid.

Slåtterarealen omfattar ca 3 ha. Slåttern startar normalt med ett slåttergille anordnat av
naturskyddsföreningen den andra lördagen i augusti. Därefter har VTP:are fortsatt arbetet.

Arbetets omfattning är svåruppskattat p g a variationer i personantal. Fagningen kan för
SNF:s del uppskattas till ca 10 personer under 3 timmar. VTP:arna kan i medeltal ha ägnat
ca 2 veckor med 5-10 personer åt detta. Slåttern kan för SNF:s del uppskattas till 30
personer under 2 timmar. VTP har för slåtter och höskörd ägnat ca 3 veckor om 5-10
personer.

Parkeringsplats, delvis handikappanpassade vandringsleder och eldstad vid sjön har an-
lagts.

Området är väl skyltat.

Bedömning av naturvärdet

Området har mycket höga naturvärden knutna till lövskogsbestånden. Dessa är delvis av
sådan karaktär att halvöppenhet är en förutsättning för naturvärdena. Dessutom finns höga
naturvärden knutna till gräsmarkerna i vissa delar.

Området har ett stort symbolvärde som löväng och utnyttjas i mycket stor utsträckning som
vårfagert utflyktsmål. Utsikten över sjön Hindsen är viktig för besökarna. Sjövägen
(kanoter m m) tar sig också många till reservatet.

Kostnader

Reservatet har i genomsnitt under de senaste 5 åren belastat vårdanslaget med ca 38 000:-
årligen. Under dessa år har också en hel del VTP:arbetskraft ställts till förfogande. I och
med att VTP:are ej längre kommer att medverka finns ett stort behov av rejält ökade resurser
från vårdanslaget. Naturvärdena motiverar väl en sådan kraftig uppjustering av vårdansla-
get så att reservatet kan skötas på ett adekvat sätt.

Gränsdragning

Gränsen för reservatet måste ändras så att viktiga lövområden i norr, öster och söder
inkluderas i reservatet. Här finns mycket stora naturvärden med många hotklassade arter
knutna till lövskogen ---- både lavar och svampar.

Förslag på åtgärder

En utvidgning av reservatet bör ordnas med det snaraste.
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En skötselplan bör med det snaraste utarbetas. En av de mest prioriterade uppgifterna i
skötseln av länets reservat.

Skötselplanen måste beakta att i området finns såväl naturvärden knutna till trädskikt
(lövbestånd, gamla lövträd) som till slåttermarkernas fältskikt. Dessutom måste områdets
sociala värden beaktas fullt ut. Detta innebär att i de gamla inägomarkerna bör ljusa
gräsmarksytor omväxla med mer igenvuxna lövpartier och områden med tätare buskskikt.
I bokskogsmarkerna bör däremot skogen lämnas till fri utveckling.

När det gäller skötseln av markerna så bör ljus släppas in i slåtterängsytorna. Detta innebär
att en hel del bokar bör tas bort i de norra delarna intill de öppna partierna. Även en del
ekar bör tas bort. På detta sätt minskar också nedfallet av sur svårnedbrytbar förna av dessa
trädslag i dessa delar. Träden kan tas ned i etapper för att undvika röjningsgödsling.

En viktig princip vid upprättande av skötselplan och skötsel av reservatet är att förlänga
och bredda övergången från öppen mark till lövskog. Buskar, fr a blommande buskar, bör
i dessa brynzoner få utvecklas mera än vad som nu är fallet.

Det är också viktigt att skötseln inriktas på att få fram gamla och grova trädindivider. Likaså
bör rikedomen på riktigt grov ved (lågor och torrträd) gynnas. Här måste en känslig
samordning med gräsmarksvärdena ske.

I sluttningen ned mot sjön kan en del träd tas bort i de södra delarna strax norr om stugan.
Bokar bör i första hand tas bort. En del bestånd av en kan också röjas.

En del askar har nyhamlats. Detta är bra på flera sätt. Dels kan dessa trädindivider bli äldre
och dels ökar ljusinsläppet till marken.

Vid fagning och röjning kan ris och grenar i några fall läggas i rishögar som ej eldas upp.
Dessa får istället ligga och förmultna vilket gynnar vedlevande fauna med krav på tunnare
dimensioner och olika fuktighets- och nedbrytningsförhållanden. Dessa rishögar läggs ej
där de skadar gräsmarksvärden.

En dokumentation av epifytisk lav- och mossflora bör göras i reservatet med omgivningar.

Reservatet måste anses vara ett högprioriterat område när det gäller tilldelning av skötsel-
resurser.

ÅMINNE

Administrativa data
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Beslut: 1953 fridlystes ett mindre område med bokskog (den s k Blåsippekullen). 1968-
09-20 utökades området och avsattes som reservat.

Kommun: Värnamo

Socken: Kärda

Fastighet: Åminne 3:1

Ägare: Åminne gård AB

Areal: 14 ha (naturminnet omfattade 3 ha)

Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen

Skäl för reservatsbildningen

I beslutet anges "områdets betydelse för kännedomen om landets natur" vara skälet för
reservatsbildningen. I beskrivningen anges förekomsten av äldre bokar, hagmarker med
rik flora, en mindre mosse samt Kröklebäcken karakterisera området. B enligt Naturvårds-
registret. Reservatet ingår i riksintresset Källunda-Åminne (N 55).

Föreskrifter

Normala* förbudsföreskrifter gäller för reservatet.

Skötselplan

Skötselplan utarbetad av Skogsvårdsstyrelsen fastställd 1985-05-22.

Syftet med skötseln och naturvårdsförvaltningen är att "området skall vårdas på sådant sätt
att markfloran och bokbeståndet gynnas. Hagmarkerna skall genom bete, slåtter eller andra
åtgärder hållas i stånd".

Totalt indelas reservatet i 6 skötselområden. Av dessa avses 2,4 ha skötas som slåttermark,
1,4 ha som betesmark, 7,9 ha som skogsmark och 2,3 gammal dammanläggning som
myrmark utan åtgärder.

Dokumentation

Andersson, L. 1975: Källunda bokskog. Värnamo kommun. Översiktlig vegetationskar-
tering. ---- Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Bengtson, O., Bergengren, I. & Fasth, T. 1993: Ängs- och hagmarker i Värnamo kommun.
---- Miljö i Jönköpings län 1993:3.

Skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings län, 1981: Skötselplan för Åminne naturreservat. Vär-
namo kommun, Jönköpings län.
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Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Rapport
4037.

Besöksdag: 1983-04-26

Kort beskrivning

Åminne naturreservat ligger i ett lövrikt område mellan Bestorpasjön och Källundasjön.
De nordöstra delarna utgörs av bokskog. En kulle norr om vägen ---- den s k Blåsippekullen
om ca 3 ha ---- blev föremål för fridlysning redan 1953 p g a sina gamla bokar och rik
markflora. I bokskogen finns en del ekstubbar som tyder på att eken tidigare var ett viktigt
inslag här. På bokarna i norr finns rikligt med lunglav. På Blåsippekullen är bokbeståndet
tydligt äldre än i övriga delar. Här finns också en del döda träd och lågor. Bokskogen
sträcker sig SV mot Bestorpasjön där reservatet öppnar upp sig med gamla åkerytor och
hagmarker. Här finns en del äldre almar och askar. Både lunglav och almlav finns på
gammal alm i de betade och slagna delarna. Rakt norrut finns en myr som är en gammal
damm som vuxit igen. Runt denna våtmark finns ett stråk med sumpigare lövskog.
Bestorpasjön är dämd och en stensatt kanal leder sjöns avflöde genom reservatets lägre
delar.

Hittillsvarande skötsel

Reservatet innehåller flera olika naturtyper som skötts på olika sätt.

Betesmarkerna har röjts vart tredje år och betats med häst och nötkreatur. 

Slåttermarkerna har slagits av s k VTP:are (unga män som fullgör vapenfri tjänst). Härvid
har slåtterbalk använts för de släta partierna och lie på de stenigare och mera sluttande
gamla åkerterrasserna. Inget efterbete har skett i dessa delar. Slåttern har skett på hösten.

I bokskogen vid Blåsippekullen har föryngringshuggning av bok skett. Tyvärr tycks
blåsipporna vara stadda i stark minskning. Den starkt försurande bokbladsförnan håller på
att kväva arten.

Bedömning av naturvärdet

Åminnereservatet utgör endast en ganska ringa del av det riksintressanta Källunda-Åmin-
ne-området (F 55). Detta riksobjekt är fr a värdefullt för sina stora ädellövskogar med lång
kontinuitet. Det är ett av länets viktigaste lövskogsområden när det gäller bok och ek. Lars
Andersson har utrett bokskogarna i området men andra lövbestånd tas upp endast i ringa
utsträckning.

Som reservat av ängs- och hagmarkstyp har objektet mera blygsamma naturvärden. De
öppna ytorna utgörs av gammal åker med ganska artfattig flora och få goda hävdarter finns.

Området har visst värde som utflyktsmål för skolklasser från denna del av kommunen.

Området är väl skyltat.

68



Kostnader

Kostnaderna har ej täckt utgifter för slyröjning, gallring, slåtter, ihopsamling av hö eller
fagning. Kostnaderna har täckt arbetsledning, material och utrustning. VTP:arnas arbets-
insats kan uppskattas till mellan 30 och 60 arbetsdagar (3-4 man under 10-15 dagar) årligen.

Reservatet har belastat vårdanslaget med i genomsnitt drygt 30 000 under de senaste fem
åren. Detta är en hög kostnad mot bakgrund av reservatets naturvärde. Kostnaderna kan
minskas om slåttern ersätts med bete.

Gränsdragning

Hela riksintresset behöver ses över. Sannolikt är det lämpligt att här skydda stora arealer
ädellövskog genom reservatsbildning.

Förslag på åtgärder

Eftersom slåttermarkerna till stor del utgörs av gammal åkermark med ganska trivial flora
så föreslås att dessa marker framledes sköts som betesmarker. De lär för övrigt ha betats
fram till 1969. Till samma slutsats har ängs- och hagmarksinventeraren kommit.

Det är viktigt att hålla granen borta i alla skötselområden utom i skötselområde 5 och 6.

En utredning av kärnorna av gammal lövskog i hela riksintresset bör göras och en
skyddsplan som säkerställer lövskogsvärdena i sin helhet arbetas fram. Det bör noteras att
riksintresset innehåller bestånd av hagmarkskaraktär varför fri utveckling för kärnområden
av denna typ inte kommer att bevara alla naturvärden.
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ERSTADKÄRRET

Administrativa data

Beslut: 1969-06-23 (som fågelskyddsområde)

Kommun: Jönköping

Socken: Visingsö

Fastighet: Erstad 4:3 och Lyckan 4:1

Ägare: ?

Areal: 14 ha

Naturvårdsförvaltare: -

Skäl för reservatsbildningen

Skälet för skyddsbeslutet anges vara att området har "stor betydelse som rastlokal för
flyttande fågel och utgör en god biotop för många häckande fågelarter". Fågel anges som
skyddsmotiv i Naturvårdsregistret. Objektet ingår i riksintresset Visingsö (N 7).

Föreskrifter

Kärret har idag skydd som fågelskyddsområde. De föreskrifter för detta som finns är 1)
beträdnadsförbud under tiden 1 april - 15 juli, 2) förbud att bortföra eller skada ägg eller
bo samt 3) förbud att ofreda fåglar genom fotografering eller liknande åtgärd.

Skötselplan

Saknas

Dokumentation

Fasth, T., Bergengren, I., Bengtson, O., m fl, 1992: Ängs- och hagmarker i Jönköpings
kommun. ---- Miljö i Jönköpings län 1992:1.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1983: Naturinventering. Jönköpings kommun 1980.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. ---- Natur-
vårdsverket Rapport 3771.

Naturvårdsverket, 1992: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskriv-
ningar. ---- Naturvårdsverket Rapport 4037.
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Rosenlunds Ornitologiska klubb, 1982: Fåglar på norra Visingsö. Översiktlig fågelinven-
tering utförd 1977 samt sammanställning av äldre observationer. ---- Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

Besöksdag: 1993-04-29

Kort beskrivning

Erstadkärret bildas av att vatten däms upp av en strandvall som skiljer låglänta delar V om
Erstad från Erstadviken i Vättern. Själva kärret är ett sumpkärr med kolvass, vattenskräppa
och en del bredkaveldun och smalkaveldun. Runt detta sumpkärr finns, fr a under
torrperioder exponerad gyttja och lerbankar som betande djur trampat upp. På fastare mark
finns lågvuxna, hårdbetade fuktängar av kärrkavle-typ. I den betade fållan ingår också en
del gamla åkrar med kulturbeten. Betestrycket är och har under lång tid varit mycket hårt.
Under vintern står stora delar under vatten och den störning som isen utgör är sannolikt
viktig för områdets utseende.

Det är särskilt fågellivet som gör detta till ett riksintressant område. Här kan under
sträcktiden de flesta av landets vadare och insjöänder observeras. En skrattmåskoloni som
omfattar mellan 500 och 800 par finns i kärret. Även 1993 häckade här ca 500 par vilket
gör detta till en av få lokaler i Sverige där arten håller ställningarna. I kärret har tidigare
häckat svarthakedopping, knölsvan, rörhöna, sothöna och 2-3 arter änder. På fuktängarna
runt kärret häckar eller har häckat tofsvipa (ett tiotal par årligen), rödbena och strandskata.

Hittillsvarande skötsel

Området har sedan lång tid betats hårt av nötkreatur och tidvis också med hästar.

Under de senaste åren har en elektrisk pump pumpat in vatten och på så sätt höjt
vattenståndet någon decimeter. Detta har fått mycket gott resultat för viktiga biotopers
iståndhållande i kärret vilket i sin tur lett till ökning av våtmarksfåglarna.

Ett fågeltorn har uppförts och bekostats av Jönköpings kommun.

Området är väl skyltat.

Bedömning av naturvärdet

Lokalen saknar motstycke i länet och har ö h t få motsvarigheter i inlandet som rastlokal
för vadare. Det är även en viktig häckningslokal för våtmarksfåglar.

Kostnader

Någon analys av kostnaderna för skötseln av kärret har ej gjorts men dessa är i dag låga.

Gränsdragning
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Inga ändringar av gräns föreslås.

Förslag på åtgärder

Två faktorer är av central betydelse för att Erstadkärret ska behålla sitt värde som god
fågellokal. Dels måste området ha ett vattenstånd som gör att kolvass, bladvass och
kaveldun växer i tillräcklig omfattning och att ler- och gyttjebankar bildas på översväm-
ningsområden. Dels måste ett kraftigt betestryck av fr a nötkreatur finnas för att hålla
fuktängarna kortbetade och för att ler- och gyttjebankarna ska trampas upp.

Vid ett för lågt betestryck och för konstant vattenstånd kan ler- och gyttjebankarna
koloniseras av vegetation anpassad till dessa förhållanden. Det är således säsongsvis viktigt
med kraftig betesstörning av dessa delar.

Bildande av reservat enl § 7 NVL. Några viktiga föreskrifter för reservatet bör vara:

Förbud mot eller reglering av jakt. 

Strandvallen för under inga omständigheter påverkas.

Beträdnadsförbudet ska kvarstå.

Notdragning bedrivs ibland från strandvallen i fågelskyddsområdet. Det är naturligtvis av
värde för de lokalt boende om denna traditionella verksamhet kan fortgå. En utredning av
dennas störning av fågellivet bör ske så att beslut kan fattas om huruvida denna kan fortgå
utan inskränkningar (berör ju beträdnadsförbudet) eller om den bör förläggas till senare
delen av häckningsperioden (ca 15/6 och framåt).

I samband med bildandet av naturreservat ska självfallet en skötselplan utarbetas. Några
av skötselåtgärderna i denna bör vara:

Strandvallen bör på några ställen där grävningar förekommit höjas. Härvid ska lera
användas i de nedre delarna för att minska vattenläckaget genom vallen.

Reglering av vattenståndet m h a fast pumpanläggning. Vattenståndet bör höjas ca 40 cm
jämfört med de sista årens vattenstånd under perioden från tjällossning fram till ca 1/7.
Därefter bör vattenståndet sänkas ca 20 cm för att gyttja- och lerytor ska exponeras och
för att djuren ska kunna trampa upp dessa marker. Denna nivå hålls till ca 1/10. Den slang
eller det rör där pumpvattnet mynnar bör ha tillräcklig längd så att erosionsskador på
strandvallen ej riskeras. För att reglera och kontrollera vattennivåerna bör ett par fasta men
manuella mätstationer sättas upp. 

Noggrann tillsyn av pumpanläggningen är nödvändig.

All lignosvegetation (träd och buskar) hålls borta inom reservatet.

Om det visar sig att vattenytorna blir allt för grunda även med ca 40 cms nivåhöjning bör
några ytor grävas upp och fördjupas.
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Det är ett känt faktum att hårt betestryck under ruvningstiden påverkar vadarefåglarnas
häckningsresultat mycket negativt. Man bör överväga om man under någon månad bör
hålla de viktigaste häckningsområdena fria från djur.

Sammanfattningsvis så är omständigheterna här mycket goda för att med ringa insatser
och små inskränkningar i den nuvarande markanvändningen bevara och utveckla mycket
höga ornitologiska värden.

Anmärkningar
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Normala skyddsföreskrifter: I avsnitten ovan anges ibland normala* skyddsföreskrifter.
Med dessa avses t ex:

Inskränkningar för fastighetsägaren: förbud

- att uppföra helt ny byggnad

- att anlägga, väg, parkeringsplats, campingplats

- att uppföra mast eller antenn

- att anordna upplag

- att bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera eller matjord

- att utföra borrning, sprängning, grävning, schaktning, utfyllnad eller tippning

- att utföra dikning

- att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

- att tillföra växtnäringsämnen

- att gallra eller röja i annan omfattning än vad som framgår av skötselplanen

- att slutavverka skog 

- att plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter

- att jaga

- att utföra till- eller påbyggnad av befintlig byggnad

- att ändra fasadbeklädnad, färgsättning eller takbeläggning på befintlig byggnad

- att anlägga mark- eller luftledning

- att anlägga markerade spår och leder i annan omfattning än vad som framgår av
skötselplanen.

Dessa inskränkningar kan ibland upphävas av länsstyrelsen.

För allmänheten gäller förbud:

- att framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

- att ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn på annat än särskilt anvisade
platser
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- att tälta

- att rida

- att göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser

- att medföra ej kopplad hund

- att klättra i boträd

- att gräva upp eller plocka levande eller döda växter

- att bryta kvistar, fälla eller på anna sätt skada levande eller döda växter, ta frö eller skada
vegetationen i övrigt

- att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
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Del 2. Program för dokumentation av skötselnytta

I denna del beskrivs objektvis den dokumentation som bör utföras för att utvärdera
respektive objekts skötsel. De metoder som föreslås följer Urban Ekstams manuskript från
september 1993.

Gärahov

Art/area-analys utförs i torrängsvegetation, friskäng och i fuktängarna i SV. Dessa utförs
vart femte år.

Nålsticksanalyser i fuktäng, friskäng och torräng. Analyserna görs med den metodik som
användes 1993. Denna studie görs vart femte år. Studien ska utföras under den tid i
vegetationsperioden då nattviol blommar. 

Om brudsporren dyker upp: Räkning av blommande stjälkar. Årligen.

Angående analysernas läge - se särskild kartbilaga som redovisats i samband med provru-
teutläggningarna 1993.

Ljunga- Mossaryd

Individräkning av blommande exemplar av Kung Karls spira. Räkningen utförs årligen
under spirans blomning eller strax därefter. Arbetet uppdras lämpligen åt Naturskyddsför-
eningen i Sävsjö. 

Ettö

Nålsticksanalyser ska utföras i en ruta där slåttern ersätts med bete (skötselområde 1) samt
i ett område med rödvenhed där örnbräken utgör ett problem (skötselområde 3). Kontroll
ska ske femte år. Analysen utförs under den tid då nattviol blommar.

Två bandprofiler utförda med nålsticksmetoden ska läggas i ytor vacker strandzonering
och fukthedsvegetation i skötselområde 3. Rutorna ska analyseras varje meter. Kontroll
vart femte år. Analysen utförs under den tid då nattviol blommar.

Individräkning av blommande stjälkar av klockgentiana. Räkningen sker varje år och då
arten blommar.

Angående analysernas läge - se särskild kartbilaga.

Högakull

Art/area-analyser ska utföras på ytor som markeras på kartbilaga. Kontroll sker vart femte
år. Analysen ska ske under den tid då nattviol blommar.

Rutor eller transekter med nålsticksanalyser ska utföras på platser som markeras på
kartbilaga. Kontroll sker vart femte år. Analysen ska ske under den tid då nattviol blommar.
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Räkning av antalet vanlig nattviol inom två cirkelytor med radien 10 m där denna art
förekommer.

Bondberget

Art/area-analyser ska utföras på två platser i det område som (kommer att?) slås längst i
norr. Kontroll sker vart tredje år. Analyserna ska ske under den tid då nattviol blommar.

Rutor eller transekter med nålsticksanalyser ska utföras i det område som (kommer att?)
slås längst i norr. Kontroll sker vart tredje år. Analyserna ska ske under den tid då nattviol
blommar.

Rusarebo äng

Art/area-analyser ska utföras på ytor som markeras på kartbilaga. Kontroll sker vart femte
år. Analyserna ska ske under den tid då nattviol blommar.

Rutor eller transekter med nålsticksanalyser ska utföras på platser som markeras på
kartbilaga. Kontroll sker vart femte år. Analyserna ska ske under den tid då nattviol
blommar.

Erstadkärret

Inmätning av kulturfriskäng, kulturfuktäng, kärrkavleäng, naken dy och gyttja samt vatten
ska ske längs linjer på tre platser. Kontroll den 1/8 varje år.

Räkning av grodromsamlingar utmed kärret och karpdammarna varje vår.

Uppskattning av skrattmåskolonins storlek. Varje år.

Uppskattning av populationen häckande vadare. Varje år.
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