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Notteryds skjutfält, naturvärden och friluftsliv

1. Inledning
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Fortifikationsverket, Södra förvaltningsavdelningen. Arbetet är utfört under sommaren och hösten 1999.
Följande personer har lämnat upplysningar om områdets äldre markanvändning:
Margit Sallnäs, Tofta Sjögård
Henry Karlsson, Vik
Rolf Henriksson, Skogssällskapet, Växjö
Olle Gustavsson, Växjö
Hagart Valtersson, Växjö
Michael Sundholm, länsstyrelsen i Växjö, har tagit fram kartor med terrängklassningsdata över
trakten runt Växjö tätort. Lars Andersson, Växjö kommun, har hjälpt till att skaffa fram kartor
över friluftslivsanläggningar runt staden samt underlag från arbetet med Fylleryds naturvårdsområde.
Till alla dessa riktas ett varmt tack.

2. Syfte
Syftet med arbetet har varit att ta fram underlag för bedömning av naturvärden och värden för
friluftslivet i Notteryds skjutfält. Den bakomliggande orsaken till denna utredning är att
Fortifikationsverket önskar avyttra fastigheten.
Sammanställningen av värdena avser såväl befintliga värden som potentiella värden i ett framtidsperspektiv. Bedömningarna har avsett såväl olika delar som skjutfältet i sin helhet. En översiktlig kontroll av naturvärdena i angränsande bestånd har också gjorts.
Syftet har också varit att ge förslag på hur eventuella värden kan bevaras genom förslag på
skydd och målsättning med skyddet. I förekommande fall ges förslag på skötsel för att bevara
naturvärdena.

3. Metodik
3.1. Förarbete och sammanställningar
Befintligt underlag som konsulterats utgörs av utredningen inför bildandet av Fyllerydsskogens
naturvårdsområde, naturvårdsprogram för Kronobergs län, kommunal översiktsplan för Växjö
kommun samt våtmarksinventeringen över Kronobergs lön.
Av andra skriftliga uppgifter kan nämnas uppgifter från Allan Nicklasson (1972) där lavar och
mossor behandlas.
1
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Lars-Göran Johannesson, Växjö, har lämnat uppgifter om fågellivet och uppgifterna omfattar
även uppgifter från 1999.
Nyckelbiotopsinventering av Notterydsområdet är utförd av Skogsvårdsstyrelsen JönköpingKronoberg.
Geoffrey Lemdal har redovisat delar av insektsinventeringen som utförts under sommaren 1999.
Kontakter har under arbetets gång tagits med kommunekologen i Växjö och med länsstyrelsen.
För att få ett grepp på den äldre markanvändningen har kontakter tagits med militär personal på
tidigare I 11, skogvaktare från Skogssällskapet som förvaltade skjutfältets skog och med äldre
personer från Tofta by som före 1940-talet ägde stora delar av skjutfältet. Arbetet med den äldre
markanvändningen har även inbegripit studier av äldre kartmaterial. Laga skifteskartor finns
från Notteryd 1858 och Tofta by 1858-1859. Gamla generalstabskartan i skala 1:100 000 med
trädskiktsdata från slutet av 1800-talet har också studerats. Storskifteskarta omfattande Tofta
bys utmarker finns från 1796 medan storskiftet på Tofta bys inägor skedde 1805.
Gamla ekonomiska kartan kartbladen 5418 (5E1i) flygfoto 1946-47, karterad 1950, och 5428
(5E2i) flygfoto 1946, karterad 1950 har också konsulterats. Den nya ekonomiska kartan 5418
(5E1i) flygfoto 1978, 5428 (5E2i) flygfoto 1978 tillför uppgifter om höjdförhållanden och nya
anläggningar.
Skogsbruksplanen har studerats och är från 1996.
Terrängklassningsdata har sammanställts över Växjö med omgivningar för att få en överblick
över vuxna skogstillgångar i tätortens närhet.
Kartor över friluftslivsanläggningar (sportstugor, vandringsleder, vindskydd m m) i Växjö kommun har studerats för att få överblick över sådana aktiviteter i dagsläget.
Genomgång har skett av underlag avseende äldre skyddsvärd barrskog i Kronobergs län (Ardö
1982 och Andersson 1992).
Flygbildstolkning av IRF-bilder har utförts med bilder från 4 augusti 1996. Därvid avgränsades
områden som kunde tänkas ha särskilda värden så som särskilt blockiga områden, branter, sumpskogar, öppningar, lövrika partier m m.
Den del av fastigheten Notteryd 2:2 som ligger avskild i nordöst omfattande bl a Sporryds gamla
inäga har ej omfattats av inventeringen.
Den nomenklatur som använts är för:
Kärlväxter: Svensk Flora, Krok & Almquist 1984
Mossor: Ekologisk katalog över mossor, Hallingbäck 1996
Lavar: Ekologisk katalog över lavar, Hallingbäck 1995 - för svenska namn används Moberg m
fl 1995.
Storsvampar: Ekologisk katalog över storsvampar, Hallingbäck 1998
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3.2. Fältarbete
Fältarbetet har genomförts i två omgångar. Den första omgången omfattade en genomgång av
hela området. Därvid gjordes allmänna iakttagelser, sökande efter bortglömda nyckelbiotoper
och identifikation av värdekärnor. Studier av äldre och nuvarande markanvändning i form av
spår i terräng och vegetation skedde också. Denna del gjordes i juli.
Den andra delen omfattade främst studier av kryptogamfloran, men i viss mån även kärlväxter
och fåglar, främst i de tidigare identifierade värdekärnorna. Svampfloran var på grund av den
torra sommaren och hösten ganska dåligt utvecklad vid inventeringstillfällena men några intressanta arter, främst vedsvampar, noterades. Insamling av prover för bestämning i laboratorium
skedde.
Insamlat material förvaras i privat herbarium.

4. Allmänt om Notteryds skjutfält
4.1 Läge
Notteryds skjutfält ligger i Gårdsby socken, Växjö kommun, Kronobergs län. Fågelvägen ligger
området 7 km ÖNÖ om Växjö stads centrum.
Man tar sig enklast till Notteryd genom att köra till Sandsbro och ta av till Fyllerydsområdet och
därifrån svänga mot Vikensved.
Totalt omfattade fastigheten Notteryd 2:2 (innan avstyckningar) 218 ha fastmark varav 185 ha
utgjordes av produktiv skogsmark.
Området kantas i väster av den lite större Toftasjön, i söder gränsar området till Lövsjön och i
nordväst till den lite mindre Stensjön.
Den enda bebyggelsen på skjutfältet är en målbod och ytterligare en bod vid skjutbanan. Här
finns också ett par WC-anläggningar. Värn och en del andra rester efter infanteriövningar finns
på fältet, fr a norr om fornborgen Gripeberg.
Skjutfältet bildades 1943 genom inköp från byarna Tofta, Notteryd och Gårdsby.

4.2. Landskap
Notteryds skjutfält är ett utpräglat barrskogsområde. Bokområden finns i Skråhallabergens västsluttningar sydöst om skjutfältet. Större våtmarker finns norr om Stensjön. Mindre arealer
igenväxande inägor finns i söder runt läget för Siltorpet.
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Ekonomisk karta över Notteryds skjutfält. Gränsgatorna i norr och nordost syns tydligt på
flygfotounderlaget.
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Orienteringskarta över Notteryds skjutfält i skala 1:10 000.
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4.3.Tidigare underlag
Våtmarksinventeringen redovisar två objekt i skjutfältet. Dels våtmarken nedanför Gripeberg
(05E2I01) som getts naturvärdesklassen 3, troligtvis på grund av stora skogliga ingrepp - avverkning av sumpskog. Objektet 05E2I02, vilket främst omfattar våtmarker norr om skjutfältet,
följer bäcken från Stensjön in i skjutfältsområdet med en mindre del i norr. Denna del utgörs av
sumpskog. Hela detta objekt har bedömts ha naturvärdesklass 2.
Notterydsskogen ingick i underlaget för Fylleryds naturvårdsområde och redovisar här Gripeberg och skogen på höjdryggen norr därom som särskilt värdefulla områden.
Nyckelbiotopsinventering har nyligen utförts och här redovisas tre områden av särskilt intresse
varav två omfattar större skogsområden.
Notterydsområdet finns ej medtagit i länets naturvårdsprogram. Inte heller finns området med i
den kommunala översiktsplanen från 1991.

5. Markanvändningshistoria
5.1. Forntid
Endast en fast fornlämning finns i området, men det är i gengäld en av Kronobergs läns få
fornborgar, Gripeberg. Den ligger på en bergrygg som når ca 195 m ö h som högst. Fornborgen
har en utsträckning av 200 x 90 m och kantas i öster och väster av branta stup. I söder finns en ca
40 m lång, 3-5 m bred och som mest knappt meterhög tvärgående mur. Även i väster, norr och
nordost finns ett längre men lägre och smalare murverk.
I övrigt saknas fasta lämningar efter forntidens människor.

5.2. Historisk tid
Notteryds by innefattade förr bara en liten del av det som nu är Notteryds skjutfält och denna del
hörde till inägan. Största delen av Notteryds skjutfält utgjordes av utmarker till Tofta by. Några
slåttermarker fanns enligt laga skifteskartan utmed Stensjöbäcken. En mindre hårdvallsäng ska
också ha funnits norr om Åvikens inre del. Margit Sallnäs, som är uppvuxen på Tofta Sjögård,
minns att ungdjuren betade på skogen under somrarna innan skjutfältstiden. Djuren fördes norr
om sjön ned via Klintarna till markerna vid Klinten. När det gäller skog och skogsbruk så kan
man i beskrivningarna till laga skifteskartan läsa om fällor och skogbevuxen mark. ”Skärf”
förekommer ofta i beskrivningarna och avser blockig terräng. På generalstabskartan från 1870talet ser man att Notterydsområdet västra delar till stor del var barrskogsklädda men med mindre
lövskogsförekomster spridda.
Att området på och runt Klinten har hyst någon form av bosättning i äldre tid är tydligt om man
läser tecknen i terräng och vegetation. På gammalt kartmaterial finns dock ingen angivelse av att
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Inägan efter uppodlingen på Klinten är fortfarande öppen i vissa delar.

här skulle ha funnits bebyggelse. Varför förstår man när historien om ”Ola i Klint” nystas fram.
Enligt Henry Karlsson i Vik, vars förfäder under slutet på 1800-talet var innehavare av en av
gårdarna i Tofta, berättade de gamla i byn ofta om Ola i Klint. Berättelserna förtäljer att i mitten
på 1800-talet anlände en man från Blekinge med sin kvinna. Mannen hette Ola. Han byggde en
koja för sig och kvinnan på den plats som nu kallas Klinten. Det första året bodde de där. Ola var
driftig och uppförde en stuga och så småningom en ladugård. De närmaste omgivningarna odlades upp. Vid Toftasjön uppfördes en brygga som kom att kallas Olas hamn. Båten gav möjlighet
till fiske i Toftasjön. Med båt rodde Ola en gång i veckan till Sandsbro på andra sidan sjön
varifrån han tog sig vidare till Växjö för inköp och annan handel. På inköpslistan stod socker,
salt, kaffe, snus, öl och brännvin. Stugan på Klinten tjänade också som affär där dessa förnödenheter såldes. De bästa affärerna tycks ha gjorts på söndagarna efter gudstjänsten i Gårdsby kyrka.
Bönder och annat folk från bl a byarna Vikensved och Notteryd tog då vägen över Klinten där
männen stannade till för att avnjuta öl och starkare drycker samt spela kort. Kvinnfolket fortsatte
hem till sina sysslor. Det berättas att Ola i Klint lyckades spela av bönderna en hel del pengar.
Historien förtäljer också att Ola lånade ut sin kvinna till hågade män när stämningen höjts bland
de kortspelande och festande männen.
Hur det hela slutade finns ingen uppgift om men Klinten lär ha varit obebodd i början av 1900talet. Enligt Margit Sallnäs så flyttades stugan till en plats mellan Rottne och Gårdsby där den
fortfarande står. Ladugården flyttades 1924 till Tofta Sjögård där den fortfarande står på Margits
7
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gård. Klinten var således bebodd och uppodlad i en period mellan större karteringar. Förmodligen var arrendet av marken, som hörde till Tofta Sjögård, av ganska informell natur. Verksamheten har således inte avkastat så mycket skrivna dokument men i landskapet och i form av
byggnader så finns spåren bevarade.
Gårdsby by innehade stora delar med Gripeberg och bergryggen norr därom. Av kartor att döma
var detta också utmarker - troligen hårdare betade - eftersom här delvis var öppnare buskmarker.
Längst i norr fanns dock enligt generalstabskartan barrskog även i slutet av 1800-talet. Runt
fornborgen finns ett större område med lövskog enligt samma karta. Troligen var detta bokskog.
På höjden väster om skjutbanan låg förr ett torpställe -Siltorpet. Enligt skylten på torpruinen så
stod torpet här från 1814 till 1955. Här finns rester av små åkrar samt igenväxande slåtterängar.
Hävden av markerna ska ha upphört 1941. Söder om detta torp och utanför det nuvarande skjutfältsområdet låg ett annat torp - Tussudden. På den ekonomiska kartan från mitten av 1900-talet
anges namnet Sjöudden härifrån.

5.3. Skjutfältstiden
Kronobergs Infanteriregemente (I 11) använde efter 1943 Notteryd som skjut- och övningsfält.
Området användes för diverse övningar. Skjutning med granatkastare skedde bl a varvid myren
nedom Gripeberg fungerade som målområde. Även in i skogen i västra delen skedde skjutningar
med granater. Stora delar användes för skjutningar med handeldvapen. Dessutom har sprängningar skett med förfabricerade rörladdningar.
En rälsbana för skjutning på rörliga mål anlades norr om skjutbanan i nordöstlig riktning mot
myren nedom Gripeberg.
Granatskjutningar liksom skarpa skjutningar och sprängningar i terrängen upphörde i början av
1970-talet. De sista tjugo åren som verksamhet pågick på fältet så användes Notterydsområdet
för diverse terrängträning (gruppering, orientering m m) samt för skjutningar på skjutbanan.
Numera används skjutbanan av hemvärnet, frivilligförsvaret och Kronobergska skytterörelsen,
främst på helger.
Genom att skogen övertogs i början av 1940-talet är det rimligt att anta att det moderna trakthyggesbruket ej dragit fram över all skogsmark i området. Snarare var det stora stycken av
bondeskog som kom att bli skjutfält. I och med övergången till skjutfält har skogen inte heller
senare hamnat i det moderna skogsbrukets skötsel.
När det gäller blindgångare så kan konstateras att sådana lär vara bortröjda från fastmark i
Notteryds skjutfält. Dock kan sådana finnas i torven i myren nedom Gripeberg.

8

Notteryds skjutfält, naturvärden och friluftsliv

6. Naturförhållanden
6.1. Topografi
Ett av områdets särdrag är den höga kuperingsgraden. I Växjö kommun finns endast i Asa socken
i kommunens nordligaste del motsvarande terräng med lika hög kuperingsgrad.
En förkastning som grovt kan följas finns utmed sjöarna Hemmesjösjön, Hinnasjön, Lövsjön
och upp utmed höjdryggen med Gripeberg till Toftasjön. En våt sänka ligger nedanför förkastningens branter vid Gripeberg.
En mindre udde, Tvärskogsudden sticker ut i Toftasjön i de södra delarna. Större är den landtunga som via Näset bildar udden med det träffande namnet Tungan. Ett par öar ute i Toftasjön Brusö och Koö - tillhör skjutfältet.
Områdets högsta punkt, Gripeberg, når ca 195 m ö h. Höjdryggen norr om Gripeberg är bara
några meter lägre. Höjden med Siltorpet når också upp till 190 m ö h. De västra delarna är
genomgående lägre. Skjutfältets lägsta punkt är Toftasjön som ligger på 162,6 m ö h.

Åviken delar markerna väster om förkastningssänkan i två fastmarksdelar.
9
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6.2. Geologi och hydrologi
Lövsjön avvattnas genom terrängen norr om Notteryd ut till Toftasjön. Stensjön avvattnas norrut
i en båge och rinner sedan ner i en smal dalsänka till Åviken i Toftasjön. Åvikens stränder är
steniga och bergiga.
Berggrunden utgörs av kalkfattiga graniter.
Jordarna utgörs av en grovblockig morän. Blockigheten är ett av områdets särdrag. En stor blocksänka finns 1 km norr om Notteryd. Torvjordar finns i sumpskogen och kärren nedanför Gripeberg. Mäktigheten på ett undersökt ställe var 5 m (Lemdal muntligen).
Strandvallar något ovanför nuvarande vattenlinje finns på skilda ställen utmed Toftasjöns strand.

6.3. Vegetation
6.3.1. Allmänt
Över stora områden har träden på skjutfältet skador efter skarp skjutning med handeldvapen,
granatsplitter och sprängningar. Stammarna på barrträden är ofta täckta av tjocka lager kåda som
runnit ut efter skadorna.
På flera ställen i Notterydsskogen finns döda granar efter barkborreangrepp. Områden med
omfattande angrepp finns ut mot Tvärskogsudden, norr om Gripeberg samt i sluttningarna nordväst om Gripeberg. Döda träd har ej tagits bort vilket gör att här finns mängder av död ved till
glädje för vedlevande insekter och svampar.
Stora delar av skogen har gallrats under de knappt 60 år som Notteryds skjutfält varit i försvarets
ägo. Denna gallring har skett för att skapa en för militära övningar lämplig gles skog. På många
håll har gallrat virke lämnats kvar. Sannolikt för att en del åtgärder utförts av förbandet (I 11) för
att påverka terrängens utseende.
Skogen är därför påfallande gles. I Notterydsområdets västra delar finns stort uppslag av gran.
Även en del björk och t o m tall finns som föryngrande trädslag. På många håll i skogen finns
enbuskar i olika storlekar. Detta kan tolkas som en rest från skogsbetets tid men de unga enarna
är säkert ett resultat av att skogen hållits gles även i sen tid.
Utmed Notterydsområdet gräns i norr och nordost har en bred gata huggits upp i skogen. Sannolikt har dessa gator avsetts tjäna såväl som tydliga gränsmärken för allmänheten som brandgator.
Ett påfallande drag i skogen är rikedomen på stora myrstackar. Detta är också ett drag hos äldre
bondeskogar och måhända spelar ljuset en roll för myrornas trivsel.
Kärlväxtfloran i Notterydsområdet är genomgående ganska artfattig och saknar större rariteter.
Blåsippa finns sparsamt på några ställen. Ej heller förekommer några ovanligare markvegetationstyper.
10
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Översikt över områdesindelningen.
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6.3.2 Beskrivning av olika delar
Fastmarker väster om våtmarkssänkan och förkastningsbranten
Skogen kan betecknas som en gles blandskog, vanligen av en ålder av 100 år. Gran och tall
dominerar men inslaget av björk är överallt stort. På några ställen finns små grupper av asp.
Mera sällsynt finns rönn och bok i denna del.
Terrängen är genomgående blockrik. Denna del är huvudsakligen god skogsmark med ett fältskikt av blåbärsris-typ till frisk örtris-typ. På något ställe med särskilt gles skog finns enstaka
gräsplättar med rödven, blodrot och rölleka, måhända efter skogsbetesperioden eller en svedja.
Grönpyrolan är vanlig i skogen och här och var kan man träffa på tallört.
En bred gata i skogstäcket med en körväg leder ut mot Tungan.
Ute på Tungan finns ett par yngre gallringsbestånd efter avverkningar under skjutfältstiden.
Ytterligare ett gallringsbestånd finns en halv kilometer söder om Näset. Även en del bestånd
som är i 50–70-års ålder finns i de västra delarna.
Ute på Tvärskogsudden är marken stenig och skogen ganska oväxtlig, lågvuxen och gles. Gamla
tallar finns utmed stranden och senvuxna granar mellan blocken. Här är gott om klenved av gran
och björk. Ställvis är marken här sumpig.
Sammantaget varierar åldrar och naturvärden ganska mycket i denna del.

Blocksänkan norr om Notteryd är en av de områden där man hittar gamla senvuxna träd.
12
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Blocksänkan
En dryg kilometer norr om Notteryd, ej långt från Toftasjön, finns en stor och vacker blocksänka. Här är mycket magra förhållanden för trädväxt och senvuxna gamla tallar och granar står
glest. Rent skogligt är området ett tekniskt impediment vilket gjort att vi här sannolikt har skjutfältets äldsta barrträd. Under skjutfältstiden har dock en viss gallring gjorts, sannolikt i syfte att
öppna upp eftersom gamla lågor från gallringen ligger kvar. Blocksänkan måste anses vara en
god refugialmiljö och den rödlistade skuggmossan samt andra intressanta arter noterades i skogen.
Sumpskogen mellan blocksänkan och Toftasjön
En cirkelrund sumpskog som i mitten övergår i tallmosse finns mellan den ovan nämnda blocksänkan och Toftasjön. Här finns ganska gammal skog av gran, tall, klibbal och glasbjörk i kanterna. Torrträd av tall, gran och klibbal finns ganska frekvent. Flera rödlistade arter har noterats
i denna sumpskog.

I sumpskogen sydväst om blocksänkan hittades flera rödlistade lavar.
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Sumpskogarna och kärren i sänkan väster om förkastningen med Gripeberg är områdets
största våtmark.
Sumpskogen sydväst om Näset
Några hundra meter sydväst om Näset finns en liten sumpskog som man främst uppmärksammar
därför att här finns så gott om hänglav - tagellavar och skägglavar (Bryoria spp. och Usnea
spp.). Inga ovanliga arter påträffades dock. Ett par block i kanterna har en rik moss- och lavpåväxt.
Sumpskogen sydöst om Näset
Några hundra meter sydväst om Näset ligger en ganska blöt sumpskog. Sannolikt har detta område en gång dikats och sedan ånyo försumpats. Kännetecknande är mängder av död ved av klen
gran och björk. Däremot står ett antal äldre klibbalar kvar och tycks trivas utmärkt. Inga ovanliga arter noterades men den stora mängden död ved gör att området snart kommer att hysa
sådana.
Våtmarken nedom Gripeberg
Nedanför förkastningsbranten vid Gripeberg finns ett blött kärr som avvattnas i Åviken. Strax
innanför Åviken domineras kärret av bladvass. Längre mot söder vidtar kärr med pors, trådstarr,
vattenklöver, sjöfräken och dybläddra. Trädskiktet tätnar mot söder och nedom fornborgen kan
våtmarken närmast rubriceras som sumpskog. Våta kärrdråg och gungflyn löper dock genom
och i kanten av sumpskogen. Sumpskogen nedom fornborgen var förr målområde för granatskjutningar. Av denna anledning har den avverkats, troligen i omgångar. Den nuvarande skogen
är påfallande ung. Trädskiktet utgörs av gran, björk, tall, lite klibbal och viden.
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Inägorna runt platsen för Siltorpet visar upp många rester efter odlingslandskapet som
stenmurar, rösen, åkerlappar, fruktträd och husgrunder.

Inägomarkerna runt Siltorpet med sluttningar
Öster om skjutbanan finns en större berghöjd. På denna höjds platå och sydsida finns resterna
efter ett par torp - Siltorpet och Tussudden. Endast Siltorpet och en del av inägorna till detta
ligger inom skjutfältet.
Där Siltorpet legat finns plommonträd. Igenväxande åkermarker med skräpväxter som timotej
och hundäxing finns uppe på bergplatån. I igenväxningsmarkerna utanför de gamla åkrarna finns
en del ängsväxter kvar som vanlig nattviol, prästkrage, stor blåklocka, jungfrulin och ängsskallra. Troligen är dessa igenväxningsmarker en bra miljö för storfjärilar.
Här finns ett artrikt trädskikt av sälg, vårtbjörk, rönn, oxel, tall, gran och fågelbär. En del av de
senare är gamla och döende med angrepp av svavelticka. Invid torpet, på västsidan, finns gott
om häggmispel. Stenmurar kantar en del av åkrarna och odlingsrösen ligger här och var.
Sluttningarna täcks av en gles, ganska gammal blandskog med stort lövinslag. Här och var,
främst intill inägan, finns gamla enbuskar. I västsluttningen finns en del bok, även yngre. Här
finns också en del äldre tall på bergiga partier. Fältskiktet är mestadels av blåbärsris-typ eller
örtris-typ. I öster och väster övergår sluttningarna bitvis i branter. Skogen har inte påverkats av
modernt trakthyggesbruk. Ett antal markerade stigslingor finns i sluttningarna.
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Skjutbanan med omgivningar
Själva skjutbanan är en grusig öppen mark. Norr om skjutbanan utbreder sig, i nordostlig riktning mot sumpskogen nedom Gripeberg, ett stråk med ung björkskog. Söder om skjutbanan
finns på blockig, ställvis fuktig mark, främst lövskog av björk, asp, sälg och klibbal. Vissa partier här är grandominerade. Denna skog är äldre än björkskogen norr om skjutbanan men utan
särskilt naturvårdsintresse.
Skjutbanans kulfång ligger mot bergshöjden med Siltorpet. En målbod och ytterligare en byggnad finns i anslutning till skjutbanan.
Inte heller de lövrika igenväxningsmarkerna omedelbart norr om Notteryd är av särskilt naturvårdsintresse. Huvuddelen är ganska ung lövskog där björk dominerar.
Klinten
I nordväst höjer sig terrängen till en mindre höjd - Klinten. På sluttningarna mot norr och väster
finns rester efter ett mindre torp. Här anlades i slutet av 1800-talet ett mindre torp med en del
odlingar. Dessa omges här och var av små stenmurar. I omgivningarna finns glesa barrblandskogar med stort inslag av björk. I dessa skogar finns ett stort uppslag av unggran. Även en del
uppkommande enar finns i skogen, särskilt på västsidan av vägen ner mot sjön. Äldre barrskog
finns i nordvästlig riktning mot sjön.
Områden med yngre björkskog finns nordväst och sydväst om inägomarkerna.
Den ännu öppna inägomarken på Klinten hyser ganska få gräsmarksväxter - sannolikt beroende
på isolering och kortvarig odling. Bland noterade arter märks rödven, jungfrulin, ängsskallra,
blåsuga, stor blåklocka och vanlig nattviol.
Dalgång från Åviken utmed bäcken från Stensjön
Stensjön avvattnas i en bäck som först rinner norrut utanför skjutfältet och sedan böjer av och så
småningom i sydlig riktning rinner in i skjutfältet och ned till Åviken i en liten dalgång. De norra
delarna av denna dalgång hyser orörd och gammal sumpskog. Skogen är en blandskog av gran,
tall, klibbal och glasbjörk. Av alla arter finns gamla träd. De nedre, södra delarna utgörs av
igenväxningsmarker på sumpig mark. Klibbal och glasbjörk dominerar här på de blötaste ytorna.
Träden är inte särskilt gamla men är ändå ställvis ganska grova och höga. Enstaka äldre aspar
finns i kanterna tillsammans med barrträd. Fältskiktet är ganska enahanda med dominans av
grenrör. Ältranunkel, frossört, vattenmåra, älggräs, videört, trådtåg och kärrviol är exempel på
växter bland gräset. Närmast bäcken växer en smal zon av bladvass. Dessa partier var förr slåttermarker.
Närmare Åviken rinner bäcken genom ett blockrikt parti där fåran genom ganska stora arbeten
fördjupats. Här står några hasslar, en buske som annars är ovanlig i området.
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Skogen strax söder om vägen till Sporryd är rik på block som är täckta med stor kvastmossa.
Det är bland annat denna prägel som fått besökare att tala om Bauerskog.

Skogen norr om Gripeberg
Norr om Gripeberg utbreder sig ett stort barrskogsområde. Terrängen utgörs av en höjdrygg som
sluttar ner mot våtmarken nedom Gripeberg och dalsänkan där Stensjöbäcken rinner. Stora delar
av området täcks av knappt hundraårig skog. De äldsta träden finns bl a längst i norr strax söder
om vägen samt lite här och var i sluttningen. Barkborreangrepp under 1990-talet har gjort att här
på flera ställen producerats stora mängder av död ved. Eftersom boniteten är god är träden och
även de döda träden bitvis av grova dimensioner. Här finns även en del äldre granlågor med
intressant påväxt av mossor.
Granen dominerar de flesta avsnitt men tallen är ett stort inslag i de flesta delar. Lövinslaget i
denna del är mindre, utom i delar med yngre skog. Spridda finns enstaka äldre bokar i skogen
med en del intressanta lavar och svampar.
På en del ställen finns yngre bestånd i åldrar av 40-70 år. En del av dessa, främst på östsidan är
gallrade i sen tid. Ett litet sådant bestånd nordost om Gripeberg domineras av asp.
Längst i norr finns i sluttningen mot Stensjöbäcken gamla höga stubbar efter avverkningar i
seklets början. Dessa vittnar om att här då stod en grov skog.
Fältskiktet är av frisk blåbärsristyp. I de norra delarna av området, främst i sluttningarna, finns
stora ytor med tjocka mossmattor av stor kvastmossa (Dicranum majus). Dessa delar är dessutom ganska blockrika vilket ger skogen en nästan sagolik prägel - i lokala media rubricerad
som ”Bauerskog”.
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I sluttningarna och på höjdryggen norr om Gripeberg finns stora mängder av död ved efter
barkborreangrepp.

En vandringsled, Sigfridsleden, är anlagd genom området och leder från Gripeberg norrut.
Gripeberg
Sydväst om Stensjön ligger skjutfältets högsta punkt - berget med fornborgen Gripeberg. Det är
dock endast obetydligt högre än höjdryggen norr därom. Rester efter stenmursverk finns på
norra och södra sidan av borgen. Eftersom landskapet är ganska flackt mot väster har man en vid
utsikt i denna riktning.
Fornborgen har regelbundet gallrats och röjts på träd och buskar. Här finns ett glest trädskikt av
bok, björk, sälg och ek. Enstaka grövre tallar finns i kanterna mot branten samt spridda granar.
I fältskiktet finns en del öppenmarksväxter som rödven, gökärt och rödven finns tillsammans
med arter som piprör, vårfryle, ängskovall. Marken är ganska torr varför lingon och ljung är
vanliga.
Omgivningarna till skjutfältet
De omgivande fastmarkerna i norr och nordöst utgörs av tämligen intensivt brukade barrskogar.
Här finns också några större våtmarker som dock inte medför att ett säkerställande av naturvärden på Notteryds skjutfält bör inbegripa mark i dessa riktningar.
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I sydöstlig riktning ligger Skråhallabergen med ett antal förekomster av värdefulla bokbestånd.
Särskilda satsningar inom stiftet görs för att säkerställa naturvärdena knutna till dessa. Bokbestånden i Notteryds skjutfält är små och har mera begränsade värden varför skjutfältet inte ska
ses som ett förstärkningsområde till Skråhallabergens bokar. Målsättningen med bevarandeinsatserna i Notteryds skjutfält bör vara mer inriktat på värden knutna till barrskog.
I söder utgörs fastmarkerna av inägomark i olika grad av hävd eller igenväxning. Vid Notteryd
är inägorna utan större intresse. Söder om Siltorpet ligger resterna efter ett annat torp -Tussudden - vars inägor till stor del slås av Naturskyddsföreningen i Växjö. Naturvärdena i inägorna
hörande till Siltorpet motiverar inte en restaurering till slåttermark men väl att delar av området
hålls öppet genom regelbundna röjningar.

6.3.3. Kryptogamfloran
Markmossor
Området är genomgående kalkfattigt och vanliga skogsmossor som väggmossa (Pleurozium
schreberi), husmossa (Hylocomium splendens), vågig kvastmossa (Dicranum polysetum) och
kammossa (Ptilium crista-castrensis) dominerar i bottenskiktet. Den västliga hakmossan
(Rhytidiadelphus loreus) och den vågiga sidenmossan (Plagiothecium undulatum) finns ej sällsynt i skogen. Stor revmossa (Bazzania trilobata) är mera ovanlig och har noterats främst i
blockmark, sumpskogskanter och sluttningar.
I sumpskogarna vid blocksänkan och ute på Näset finns vitmossmattor av vanliga arter som
sumpvitmossa (Sphagnum palustre), spärrvitmossa (S. squarrosum), fransvitmossa (S.
fimbriatum), klubbvitmossa (S. angustifolium) och i blötare delar uddvitmossa (S. fallax).
I sluttningarna norr om Gripeberg, nära vägen till Sporryd, finns stora områden där marken täcks
av stor kvastmossa (Dicranum majus).
Strax innan bäcken från Stensjön rinner ut i våtmarken innanför Åviken finns ett blockrikt område, där bl a hassel växer. Här noterades hasselsprötmossan (Eurhynchium angustirete).
Epifytfloran
På gran
Granarna i Notterydsområdet har en ganska artfattig flora. Ganska få granar är äldre än 120 år
och då främst i kanten av blocksänkan och i branten norr om Gripeberg. Den vanliga påväxten
utgörs av lavarna som brukar räknas till lavsamhället Pseudevernion. Till dem hör:
blåslav (Hypogymnia physodes)
brämlav (Cetraria chlorophylla)
näverlav (Platismatia glauca)
grå tagellav (Bryoria capillaris)
skägglav (Usnea filipendula)

pukstockslav (Hypogymnia tubulosa)
gällav (Pseudevernia furfuracea)
manlav (Bryoria fuscescens)
kort skägglav (Usnea subfloridana)
blågrå mjöllav (Lepraria incana)

Utan att vara en riktig gammelskog (barrskog med en ålder av 130-150 år och mer) så är skogen
påfallande rik på gammelgranslav (Lecanactis abietina). Den är på många håll rikligt fertil. På
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I sumpskogen sydväst om
Näset finns träd som är
rikligt bevuxna med
tagellavar och skägglavar.

många ställen finns rik hänglavsflora. Detta gäller t ex sumpskogen SV om Näset. I sumpskogar, särskilt ut mot Näset och vid blocksänkan finns gott om blodlav (Mycoblastus
sanguinarius) på björk, gran och tall. I den högvuxna och ganska gamla granskogen strax söder
om vägen till Sporryd växer kattfotslav (Arthonia leucopellaea) rikligt och högt upp på stammarna.
På tall
Även tall har en påväxt av arter från epifytsamhället Pseudevernion. Inga anmärkningsvärda
arter noterades på tall.
På björk
Även björken har en påväxt som utgörs av arter hemmahörande i epifytsamhället Pseudevernion.
Vissa björkar, särskilt i ljusbrunnar, kan ha en ymnig hänglavsflora.
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På asp
Aspen förekommer ganska fåtaligt i Notterydsområdet. Asparna står genomgående ganska skuggigt och är inväxta i granbestånd vilket kan vara ett av skälen till att inget av större intresse
noterades på asp. Laven Bacidia arceutina påträffades som brukligt är på asp.
På bok
Bokens släta bark är ofta hemvist för en speciell epifytflora. I Notterydsområdet påträffades på
bok arter som
liten vaxlav (Dimerella pineti)
råttsvansmossa (Isothecium alopecuroides)
klippfrullania (Frullania tamarisci)
samboradula (Radula complanata)

hagelporlav (Pertusaria coccodes)
havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)
hjälmfrullania (Frullania dilatata)

Cypressflätan (Hypnum cupressiforme) täcker många bokstammar och hindrar en intressantare
påväxt att etablera sig. I nyckelbiotopsinventeringen har också den rödlistade bokkantlaven
(Lecanora glabrata) och fällmossan (Antitrichia curtipendula) noterats på bok.
På en gammal bok några hundra meter norr om Gripeberg noterades den rödlistade vedlevande
grentaggsvampen (Climacodon septentrionalis) under genomgången i september.
Allan Nicklasson (1972) uppger även t ex guldlockmossa (Homalothecium sericeum) och stor
ärgmossa (Zygodon rupestris) från bok. Han har också meddelat ett fynd av kort parasitspik
(Sphinctrina turbinata) på bok från området.
På klibbal
Stammen på alarna innehåller i många fall mest triviala arter från lavsamhället Pseudevernion.
Utöver dessa påträffades exempelvis:
dynlav (Micarea prasina)
bitterlav (Pertusaria amara)
blemlav (Phlyctis argena)

skrynkellav (Parmelia sulcata)
vedlav (Parmeliopsis hyperopta)
tät fransmossa (Ptilidium pulcherrimum)

På stambaserna växer arter som cypressfläta (Hypnum cupressiforme), skuggstjärnmossa (Mnium
hornum) och stubbkvastmossa (Dicranum montanum). Äldre klibbalar med värdefullare epifytflora finns dels i sumpskogen sydväst om blocksänkan, dels utmed bäcken från Stensjön där den
rinner in från norr i skjutfältet. Mer intressanta arter på klibbalarna i dessa områden är t ex
blodlav (Mycoblastus sanguinarius), rostfläck (Arthonia vinosa), liten rostfläck (Arthonia
didyma), liten vaxlav (Dimerella pineti), gammelgranslav (Lecanactis abietina), snöbollslav
(Pertusaria hemisphaerica) och skriftlav (Graphis scripta). I sumpskogen sydväst om blocksänkan noterades den rödlistade laven frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum) på en
gammal klibbal. På en äldre klibbal intill bäcken från Stensjön hittades havstulpanlav (Thelotrema
lepadinum).
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Vedlevande kryptogamer
Påväxt på torrträd
I blocksänkan och i sumpskogen sydväst därom finns ganska rikligt med torrträd i olika åldrar.
De intressantaste torrträden är inte de grövsta utan de äldsta. På dessa noterades en rik flora av
knappnålslavar:
kopparspik (Calicium lichenoides)
grynig nållav (Chaenotheca chrysocephala)
slank vednål (Chaenotheca xyloxena)

vednål (Chaenotheca brunneola)
rostfläckig nållav (Chaenotheca ferruginea)

Två rödlistade arter, kornig nållav (Chaenotheca chlorella) och kortskaftad ärgspik
(Microcalicium ahlneri) hittades vid basen av torrträd, den senare på två ställen. Den kortskaftade
ärgspiken hittades dessutom på en torrstubbe längst i norr, strax öster om bäcken från Stensjön.
I sumpskogen ut mot Tungan noterades även svart spiklav (Calicium glaucellum).
Av andra lavar som noterats på torrträd märks flarnlav (Hypocenomyce scalaris) – även fertil,
tunn flarnlav (H. friesii), laven Lecidea turgidula och blodlav (Mycoblastus sanguinarius). Ofta
finns också arter från epifytsamhället Pseudevernion på torrträden. På en torrstubbe nära blocksänkan noterades stubbdynlav (Micarea melaena).

I blocksänkan finns gott om exponerad torrt liggande ved, främst av tall.
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Torrt liggande barrlågor
I och runt blocksänkan finns gott om torrt liggande lågor, både av tall och gran. En del av dessa
är träd som fällts och lämnats kvar. I västbranten några hundra meter norr om fornborgen Gripeberg finns också en del lågor som ligger exponerat. På dessa finner man många av lavarna
hemmahörande i epifytsamhället Pseudevernion. Men här finns också en rad specifika arter som
puderlav (Cladonia cenotea)
flarnlav (Hypocenomyce scalaris)
Lecidea botryosa
stocklav (Parmeliopsis ambigua)
vedknotterlav (Trapeliopsis flexuosa)
mjölig xylografa (Xylographa vitiligo)

fingerlav (Cladonia digitata)
klilav (Imshaugia aleurites)
svart dynlav (Micarea denigrata)
koralltorvlav (Placynthiella icmalea)
mörkfruktig xylografa (Xylographa parallela)

Dessutom finns lavar och mossor som är generalister t ex
smal bägarlav (Cladonia bacilliformis)
tät franslevermossa (Ptilidium pulcherrimum)
knotterlav (Trapeliopsis granulosa)

naggbägarlav (Cladonia fimbriata)
Ochrolechia microstictoides

På en tämligen torr låga noterades flagellkvastmossa (Dicranum flagellare) i kantzonen mellan
blocksänkan och sumpskogen.
Skuggigt, fuktigt liggande lågor
I skogen norr om Gripeberg, både uppe på höjden och i sluttningen, finns gott om granlågor. En
del av dessa är gamla, ligger skuggigt-fuktigt och har börjat få en intressant påväxt av mossor.
Bland vanliga arter på lågorna märks:
liten räffelmossa (Aulacomnium androgynum)
vedblekmossa (Chiloscyphus profundus)
vanlig nickmossa (Pohlia nutans)
fyrtandsmossa (Tetraphis pellucida)

hårfliksmossa (Blepharostoma trichophyllum)
fingermossa (Lepidozia reptans)
klippskapania (Scapania nemorea)

Bland de intressanta arterna märks signalarter och rödlistade arter som
vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum)
stubbtrådmossa (Cephalozia catenulata)
kornknutmossa (Odontoschisma denudatum)

grön sköldmossa (Buxbaumia viridis)
långfliksmossa (Nowellia curvifolia)

Dessutom påträffades den lilla bägarlaven Cladonia norvegica som gärna växer på gamla lågor
i skuggig skog. Sotticka (Ischnoderma benzoinum) och trådticka (Climacocystis borealis) är två
intressanta tickor som noterades i denna del av skogen. I nyckelbiotopsinventeringen har vedticka (Phellinus viticola) också noterats här. Vedtickan noterades i denna inventering på en låga
i skogen ut mot Tungan.
Kryptogamer på sten
Blocksänkan N om Notteryd har en mycket rik påväxt av lavar och mossor. På långt håll lyser de
vita renlavsmattorna på de större blockens översidor. På andra block finns arter som:
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fjällig bägarlav (Cladonia macrophylla)
stiftlav (Pertusaria corallina)
kartlavar (Rhizocarpon spp.)

vinterlav (Arctoparmelia centrifuga)
grå raggmossa (Racomitrium lanuginosum)
färglav (Parmelia saxatilis)

På blocksidorna finns lavar och mossor som
blocktrappmossa (Anastrophyllum saxicola)
stubbkvastmossa (Dicranum montanum)
mjöllav (Leproloma membranacea)
blodlav (Mycoblastus sanguinarius)

rislav (Cladonia furcata)
cypressfläta (Hypnum cupressiforme)
skogsflikmossa (Lophozia silvicola)
korallav (Sphaerophorus globosus)

Den falska vitmossan eller blåmossan (Leucobryum glaucum) växer rikligt mellan blocken. Den
stora revmossan (Bazzania trilobata) och tallvitmossa (Sphagnum capillifolium). Här noterades
också en liten förekomst av den rödlistade skuggmossan (Dicranodontium denudatum).
Nicklasson (1972) uppger även grov fjädermossa (Neckera crispa) och den rödlistade sydkvastmossan (Dicranum fulvum) från block, sannolikt från området nära Gripeberg
Block finns rikligt också i övriga delar av skogen men påväxten på dessa är ej lika artrik eller
anmärkningsvärd.

På blocksidorna växer
rikligt med korallav i de
västra delarna av
Notterydsskogen.
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6.3. 4. Noterade rödlistade arter och signalarter
Nedan ges en lista över signalarter som är kända från området. ”H” med en siffra efter avser
hotkategori enligt ArtDatabanken.
Mossor
Signalarter enligt skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopsinventering
fällmossa (Antitrichia curtipendula)
stor revmossa (Bazzania trilobata)
flagellkvastmossa (Dicranum flagellare)
klippfrullania (Frullania tamarisci)
guldlockmossa (Homalothecium sericeum)
blåmossa (Leucobryum glaucum)
långfliksmossa (Nowellia curvifolia)
kornknutmossa (Odontoschisma denudatum)
trädporella (Porella platyphylla)

Rödlistade arter
vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum) (H4)
grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) (H4)
stubbtrådmossa (Cephalozia catenulata) (H4)
skuggmossa (Dicranodontium denudatum) (H4)
sydkvastmossan (Dicranum fulvum) (H3)

Lavar
Signalarter enligt skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopsinventering
kattfotslav (Arthonia leucopellaea)
rostfläck (Arthonia vinosa)
skriftlav (Graphis scripta)
gammelgranslav (Lecanactis abietina)
Lecidea botryosa
korallav (Sphaerophorus globosus)
havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Rödlistade arter
kornig nållav (Chaenotheca chlorella) (H4)
bokkantlav (Lecanora glabrata) (H4)
kortskaftad ärgspik (Microcalicium ahlneri) (H4)
frostig trädgrönelav (Scoliciosporum pruinosum) (H3)
kort parasitspik (Sphinctrina turbinata) (H4)

Svampar
Signalarter enligt skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopsinventering
trådticka (Climacocystis borealis)
vedticka (Phellinus viticola)
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Rödlistade arter
grentaggsvamp (Climacodon septentrionalis) (H4)

Totalt är således 11 rödlistade växter och svampar kända från området.

6.4. Fauna
Fågellivet
Fågellivet i Notterydsområdet kan karakteriseras som en normal barrskogsfågelfauna. Detta innebär att talltita, tofsmes, svartmes, kungsfågel, trädkrypare, rödhake, taltrast, järnsparv, bofink
och lövsångare är typiska häckfåglar. Enligt uppgift från Lars-Göran Johannesson så häckar
sparvuggla i området. Även pärluggla, järpe och duvhök finns i området enligt Johannesson.
Spillkråkan har goda dagar i skogen med gott om döda och döende träd. Man ser och hör den
ständigt i skogen. Rikedomen på löv i skogen är uppenbarligen tillräcklig för att intressera den
mindre hackspetten som man också ser i skogen här och där. Även flockar av den lövskogskrävande stjärtmesen stöter man på då och då i skogen.
Storlommen häckar i Stensjön och kanske också i Toftasjön där den sågs under inventeringsarbetet. Enligt Johannesson finns också tjäder i grannskapet till Notterydsområdet.
Trana håller till på våtmarkerna norr om Stensjön men rör sig säkert även i våtmarkerna nedom
Gripeberg.
Insektslivet
Geoffrey Lemdal har under sommaren 1999 med hjälp av studenter genomfört en studie av
främst skalbaggsfaunan i området norr om Gripeberg. Några intressanta arter bland de vedlevande arterna noterades som Dictyopterus aurora, Ostoma ferruginea, Thymalus limbatus,
Nemozoma elongatum och Hallomenus binotatus. Inga rödlistade arter har hittills noterats vilket
sannolikt beror på att endast små plastskålar använts som fällor.

6.5. Sammanfattning av naturvärdena
Skogens åldersfördelning medför att inom några decennier är påfallande stor areal
överårig och gammal skog. Endast ett litet antal oskyddade områden i Småland visar
upp så stora väl samlade ytor med tämligen gammal skog. Detta gör att området har
mycket höga potentiella värden.
Områdets storlek är en viktig faktor som höjer naturvärdet. En total landareal av 218 ha
varav 150 ha kan anses vara skog med goda potentiella eller befintliga naturvärden.
Den mycket stora mängden död ved tillkommen under 1990-talet av främst gran men
även björk gör att vi inom några decennier kommer att ha en än mer rik flora och fauna
knuten till död ved. Detta ger också området höga potentiella värden som torde bli
verklighet inom en snar framtid.

26

Notteryds skjutfält, naturvärden och friluftsliv

Större delen av området har ej påverkats av modernt trakthyggesbruk.
Flera rödlistade arter och signalarter knutna till död ved har noterats i området.
Den stora blockrikedomen ger ökad biologisk mångfald särskild vad avser mossor och
lavar.
Den glesa skogen ger ljusöppna förhållanden av värde för insektslivet.
Genom tätortsnära läge är området lämpligt för undervisning på nivåer från grundskola till universitet
Området lämpar sig väl för forskning i barrskogsekosystem

Areal av olika åldersklasser av skog på produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen i de delar av
Notterydsområdet som har höga naturvärden och bör skyddas (se Bilaga 1)
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Det är svårt att jämföra olika naturområden sinsemellan när det gäller naturvärden. Om
Notterydsområdet ska jämföras med andra objekt då är det med bestånd som också är rika på
friska barrskogar i Kronobergs län. Jag gör på basis av de uppgifter som finns till hands och min
genomgång av området att det trots lägre ålder har större biologiska naturvärden och utvecklingspotential än t ex Hinkarydsskogen i Uppvidinge kommun men något lägre än t ex
Kråketorpsskogen. Storleken på Notterydsområdet är en viktig faktor som gör att det är värdefullt.
Det är något förvånande att området ej varit med i vare sig länets naturvårdsprogram eller kommunens översiktsplan där det enligt min mening borde finnas med.
Skjutbanan med närmsta omgivningar saknar naturvärde och är i nuvarande tillstånd inte heller
till glädje för friluftslivet. De gamla inägomarkerna vid Notteryd, skogen mellan skjutbanan och
Lövsjön liksom den unga björkskogen omedelbart norr om skjutbanan har idag ringa naturvärden.
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7. Friluftsliv
7.1. Friluftsliv idag
De aktiviteter som idag förekommer i Notterydsområdet är:
Scouting
Vandringar
Motionslöpning
Hundrastning
Orientering
Kanot- och annat båtliv
Friluftsbad
Svampplockning
Bärplockning
Området utnyttjas idag inte i den omfattning som det skulle kunna göras. Utan negativ påverkan
på vegetation och lägre fauna skulle betydligt fler människor kunna röra sig i markerna.

7.2. Bedömning av värdena ur friluftslivssynpunkt
Omgivningarna runt Växjö fattiga på uppvuxna barrskogar lämpliga för friluftsliv. I norr ligger
Helgasjön och en udde med ungskogar ut mot kronoberg. Barrskogar finns visserligen västerut
mot Bergkvara men flygfält och mer intensivt odlad skog ger lägre attraktion. Anläggningarna
för det rörliga friluftslivet är dessutom ganska få i denna riktning. I söder ligger Södresjö och
Teleborg. Här utgörs stora delar av odlad mark. De för friluftsliv största och lämpligaste skogsområdena ligger i östlig riktning från Växjö.
Det är i östlig riktning som kommunen gjort flest investeringar i friluftsliv. Alla friluftsstugor
och sportstugor ligger öster om Växjö. Satsningen på Fyllerydsområdet är också en konsekvens
av detta. Natur och terräng är här lämplig för sådana aktiviteter. Ett införlivande av
Notterydsområdet i detta tätortsnära grönområde öster om Växjö förefaller logisk. Notterydsfältet
var för övrigt ursprungligen med i planeringen av Fyllerydsområdet.
Notterydsområdet ligger tillräckligt nära Växjö tätort för att utgöra ett närströvområde.
Det är svårt att inte charmas av skogen. God sikt, ställvis skog med svällande mossmattor och
stora arealer med uppvuxen barrskog. Kuperingsgraden och blockrikedomen ger också attraktionsvärde.
Det är min bedömning att Växjöborna skulle gå miste om ett värdefullt natur- och strövområde
om Notterydsskogen övergick i ett tillstånd av normalt brukad skog. Åtminstone bland de som
känner till skogen och rör sig i skog och mark borde en förlust ge starka känslor av saknad.
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Terrängklasser enligt satellitbild från 1991. Mörkgrönt = barrskog, ljusgrönt = lövskog,
ljusrött = hyggen, gult = öppen mark, gulbrunt = våtmark, grått = tät bebyggelse, blått =
vatten, mörkrött = vägar och gator. Stora barrskogsområden finns i öster och väster.
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Vandringsleder, motionsspår, skidspår (röd gubbe) och friluftsstugor (röd stuga) runt Växjö.
En tämligen tydlig aggregering av dessa faciliteter syns öster om staden.
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8. Skydds- och skötselfrågor
För att bevara områdets naturvärden bör detta ges skydd som naturreservat enligt miljöbalken.
Det område som är särskilt viktigt att bevara är markerat i bilaga 2.
Målsättningen med skyddet bör vara att i hela området bevara gammal skog med gott om död
ved och gamla träd. I skogen väster om förkastningssänkan (utom de värdefulla delarna utmed
Toftasjön och i sumpskogar – se bilaga 1) bör målsättningen dessutom vara att bevara en blandning av tall och gran med stort inslag av löv samt bevara glesheten. De båda rester av inägomarker
som finns, Siltorpet och Klinten, bör även fortsättningsvis hållas öppna till halvöppna.
För att uppnå målsättningen bör följande principer för skötsel gälla.
Fri utveckling
Vissa delar bör lämnas till fri utveckling. Detta gäller skogen och branterna norr om Gripeberg,
norra delen av skjutfältet mellan bäcken från Stensjön och Klinten nästan till Toftasjön, alla
våtmarker, sumpskogar, branterna på höjden vid Siltorpet samt sjökanten vid Toftasjön söder
om Tungan. Ungskogarna ut mot Tungan och Näset bör också lämnas till fri utveckling.

I den glesa skogen föryngrar sig särskilt gran rikligt. Om den glesa karaktären ska bevaras
fordras bortröjning av gran.
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Ta bort uppkommande unggran i västra delen.
Hela området väster om den förkastningsbrant som ligger vid Gripeberg och norrut utmed bäcken
från Stensjön riskerar att inom några decennier förtätas av uppkommande gran. Detta är ur såväl
frilufts- som naturvårdssynpunkt en icke önskvärd utveckling. Uppkommande gran bör därför
tas bort i mycket stor utsträckning. Om Växjö kommun som eventuell kommande markägare
kunde erbjuda sina innevånare gratis julgran att hämta i Notterydsskogens västra del skulle kommunen säkert vinna många popularitetspoäng samtidigt som man får naturvårdsjobb utfört till en
ringa penning. Granar under en höjd av 6 m skulle lämpligen kunna tas bort i mycket stor omfattning.
Öppethållande av gammal inägomark
Igenväxningsmarkerna hörande till det gamla Siltorpet bör genom röjningar hållas öppna. Naturvärdena med avseende på naturlig fodermark (ängsmark och betesmark) är låga och eventuella åtgärder bör inte tillåtas nedprioritera andra mer värdefulla satsningar på sådan mark i kommunen. Ur friluftslivssynpunkt är det dock positivt om lövrikedomen och den relativa öppenheten kan bevaras. Tilläggas kan att de gamla ängarna hörande till torpet söder om vägen slås av
Naturskyddsföreningen i Växjö. Sluttningarna runt inägomarkerna, fr a i den norra delen bör
dock lämnas för fri utveckling.
Även de gamla inägomarkerna vid Klinten bör hållas öppna.
Området på och runt fornborgen Gripeberg bör skötas med inriktning att bevara och synliggöra
fornborgen. Det är också viktigt att se till att man har god sikt, framför allt västerut. Fortsatt
röjning och gallring av träd och buskar är nödvändig. Skötselplan bör upprättas för denna del av
kulturmiljöansvariga myndigheter.
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Bilaga 1: Karta över område som har särskilda
värden och föreslås ges skydd enligt miljöbalken
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Bilaga 2: Karta över värdekärnor

Värdekärnorna sammanfaller i stort med de områden som utpekats i nyckelbiotopsinventeringen. Ett område tillkommer längst i norr. Flera av områdena har visat sig innehålla
rödlistade arter varför de bör betraktas som nyckelbiotoper.
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