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1. Inledning

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Fältarbetet är gjord den 25-27 oktober 2011 av Leif Andersson och Tomas Fasth. Bearbetning 
av material och sammanställning har gjorts under november och december 2011.

Ove Hedin, Skillingaryd, uppväxt på Nyholmen i kanten av det inventerade området, har 
bidragit med diverse uppgifter om områdets historia.

Torsten Zaar, Hovmantorp, har också bidragit med uppgifter om områdets historia men också 
med uppgifter om fågellivet.

Rolf Lilja, Braås, och Lars-Göran Johannesson, Växjö, har bidragit med uppgifter om 
fågelfaunan.

Börne Thorstensson, Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt, Lenhovda, har tagit fram 
häradskartor och annat arkivmaterial.

Christer Tufvesson, Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt, har hjälpt till med uppgifter från 
Skogsstyrelsen.

Jan Karlsson, tidigare ansvarig för reservatsförvaltningen i Kronobergs län, har tagit fram 
ovärderliga uppgifter i form av kopior på diverse utredningar, dokument, kartor m m över 
Vitthults urskog och Tängsjö fl y från Skogsstyrelsens arkiv i Växjö.

Per-Olof Karlsson, Växjö, kronojägare på dåvarande Assi-Domän, har bidragit med uppgifter 
om brukande och ägande på Stora Brorsmåla efter att kronan ånyo blev ägare i början av 
1960-talet.

Håkan och Ingvar Sjöstrand, Hult, Norrhult, har bidragit med uppgifter om äldre förhållanden 
och brukande på Stora Brorsmåla.

Valle Melkersson, Norrhult, vars farfader var arrendator på Stora Brorsmåla fram till i början 
av 1900-talet, har hjälpt till att reda ut ägo- och brukandeförhållanden på gården.

Rolf Jonsson, Karskruv, Norrhult, har givit värdefulla uppgifter om markanvändningen och 
ägoförhållandena på Stora Brorsmåla.

Från Länsstyrelsen har Martin Unell och Helene Pettersson hjälpt till att gräva fram uppgifter 
från arkiven.

Till alla dessa vill vi rikta ett varmt tack.
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2. Vårt uppdrag

Vårt uppdrag har varit att ta fram underlag för och göra en naturvärdesbeskrivning av ett 
420 ha stort område som i stort sammanfaller med det Naturvårdsverket pekade ut som 
en skyddsvärd statlig skog i den s.k. SNUS-inventeringen som presenterades 2004. I detta 
område ingår två tidigare reservat, Tängsjö fl y och Vitthults urskog. I inventeringsuppdraget 
ingick också delar av den privatägda fastigheten Nyholmen (Vitthult 6:7). Enligt uppdraget 
ingick ej naturreservatet Tängsjö fl y i vårt inventeringsuppdrag. Vi har ändå bedömt 
den största gammelskogsytan inom Tängsjö fl y för att få en uppfattning av de skogliga 
naturvärdena i stort i hela området.

Ortofoto med uppgifter om nyckelbiotoper, områden med vissa naturvärden samt sumpskogar 
har varit underlaget för fältinventeringen. Inventeringsområdet delades vid en förberedande 
fl ygbildstolkning in i ett antal delområden som besöktes, beskrevs och fotodokumenterades 
med digitalkamera i fält. Under denna genomgång noterades rödlistade arter, signalarter och 
andra naturvårdsintressanta arter.

I sammanställningen har delområdenas naturförhållanden beskrivits vad avser struktur, 
trädslagsfördelning, trädåldrar, förekomst av intressanta eller dominerande arter.
För varje delområde ges en naturvärdesbedömning och ett förslag på skötsel. I vårt uppdrag 
ingick att indela området i 5-10 delområden men vi har här redovisat 21 delområden för att 
kunna ge mer detaljerade beskrivningar.

En tämligen stor mängd arkivmaterial har gåtts igenom för att få en bild av områdets äldre 
markanvändning samt ägo- och brukandeförhållanden.

Uppgifter om signalarter, rödlistade arter samt andra naturvårdsintressanta arter har 
rapporterats till Artportalen.
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3. Översiktlig beskrivning av inventeringsområdet

3.1. Geografi 
Det inventerade området ligger i Nottebäcks socken, Uppvidinge kommun i Kronobergs län. 
Området ligger ca 6 km sydöst om Nottebäcks kyrka och ungefär mitt emellan Lenhovda och 
Åseda vilket är ca 8,5 km norr om Lenhovda. Området är ca 4,2 km i nord-sydlig utsträckning 
och ca 2 km i öst-västlig utsträckning. Totalt täcker området en yta av 420 ha.

3.2. Topografi 
Området är beläget relativt högt på Småländska höglandet men nivåskillnaderna är små. Den 
lägsta punkten ligger på ca 270 m. ö. h. utmed Dammån i söder. Den högsta punkten, ca 295 
m. ö. h., är belägen på en liten höjd norr om Stora Brorsmåla.

Karta över inventerat 
område.
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3.3. Geologi
Den underliggande berggrunden utgörs av sura vulkaniska bergarter (leptiter). Dessa sätter en 
tydlig prägel på området som generellt kännetecknas av markkemiskt mycket sura marker.

De lösa jordarna utgörs av moräner och torvmarker. Sorterade jordar förekommer endast i ett 
smalt och lågt stråk genom Träholmasjön och utmed Dammån.

Terrängen är ej särskilt blockrik. Berg i dagen är också ganska ovanligt förekommande och 
fi nns framför allt inne i det gamla reservatet Vitthult samt norr om Stora Brorsmåla. Jordlagret 
är dock genomgående tunt i det gamla reservatet och dess närmaste omgivningar vilket 
ytterligare förstärker karaktären av mager mark. 

3.4. Hydrologi
I utredningsområdet fi nns tre sjöar och ett antal våtmarker. I den nordvästra delen ligger den 
lilla Bolsgölen på 284 m. ö. h. I den västra delen ligger Tängsjön och i sydväst Träholmasjön. 
De båda senare är sänkta och täcks nu till stora delar av starrmader och gungfl yn. 
Träholmasjön saknar nästan vattenspegel.

I området fi nns stora områden med våtmarker – utöver starrmaderna och gungfl yna runt 
sjöarna. Huvuddelen utgörs av tallmossar. De största mossarna är – räknat från norr – 
Dykärret, Tängsjö fl y, Andrees mosse och mossmarkerna söder om vägen Blåberg och Vithult 
utmed Dammån. Dessa var med all säkerhet våtare och mer öppna innan sjösänkningarna. Det 
saknas också riktigt gamla (> 150 år) tallar på de större mossarna i området. Utmed Dammån 
fi nns större ytor av öppna fattigkärr.

Området tillhör Alsteråns avrinningsområde. Huvuddelen avvattnas söderut via Dammån men 
de norra delarna av Tängsjö fl y och Dykärret avrinner först norrut för att sedan via Kvilleån 
nå Alsterån.

3.5. Nuvarande markanvändning
Huvuddelen av det inventerade området är skogsmark och bortsett från de gamla reservaten 
så är de fl esta skogarna präglade av skogsbruk. Stormarna Gudrun och Per har dock kraftigt 
påverkat skogarna så att de har en luckighet och ställvis mängder av död ved som avviker från 
normalt brukad skog.

Runt Stora Brorsmåla fi nns inägomarker som efter en period i slutet av 1900-talet nu åter är i 
bruk som betesmarker.

De öppna våtmarkerna på Tängsjö fl y, Tängsjön, Träholmasjön och en del kärr utmed 
Dammån får betecknas som impediment. Tängsjö fl y och Vitthults urskog är sedan mer än ett 
halvsekel naturskyddade områden.

3.6. Historisk markanvändning
Det är rimligt att anta att området till största delen varit skogsmark (utmarker) under historisk 
tid. Spår av odling längre tillbaka kan noteras i form av hackerör som fi nns särskilt söder om 
Andrees mosse och väster om Tängsjö fl y.
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Skogsbete torde ha förekommit allmänt, trots en ganska mager gräsväxt, in på 1900-talet. 
Kronojägaren Tage Blixt hade en positiv syn på skogsbetet som han ansåg gynnade 
föryngringen genom att gräsväxten hölls tillbaka.

Under första världskriget ska enligt kronojägare Tage Blixt grankåda från kronoparken ha 
sålts till Tyskland. För att utvinna kådan höggs barken upp på granarna, en användning av 
skogsresurserna som sedan länge upphört i Sverige. Såväl tall som gran ska enligt Tage Blixts 
far, Anders Blixt, också kronojägare, ha huggits för att användas som tak- och väggspån, bl. a. 
för kyrkor.

Under slutet av 1800-talet nådde troligen odlingen sin största utsträckning i området. Då 
fanns inägomarker med åkrar och ängar runt Stora Brorsmåla och ned till Tängsjön. På 
östsidan av Tängsjön låg stället Tägnaholm och här fi nns ett stort antal odlingsrösen och 
stenmurar bland barrplanterade äldre åkrar. Torpet var bebott under tiden 1853 till 1915. 
Senaste boende på platsen var Karl-Peter Grankvist (Nottebäcks pensionärsförening & 
Granhults hembygdsförening 1983). Enligt Vithults laga skifteskarta (1851) så var en del av 
de södra delarna av Andrees mosse slåttermarker i mitten på 1800-talet – ungefär vid namnet 
”Dalaron” på gamla ekonomiska kartan.

Slåtter av våtmarker har skett i stor omfattning. Efter sjösänkningarna under 1800-talet 
så kunde slåttern utvidgas till att slå starrmaderna runt dessa sjöar. Sjöarna Tängsjön och 
Träholmasjön dämdes upp under höst, vinter och vår för att avtappas under sommaren. 
Slåttern pågick enligt Ove Hedén till ca 1950. Dämmet vid Träholmasjön permanentades 

Litet hackerör i delområde 18 söder om Andrees mosse.
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sedan en kort period och fram till 1976 var detta en bra fågelsjö (Christoffersson 1989). Sedan 
revs dammen och Träholmasjön övergick till att domineras av starrmader med endast små ytor 
öppet vatten.

Stora dikningar av fuktig och våt mark skedde under 1900-talet, framför allt under 1930-talet 
genom s. k. Ak-arbeten.

Brorsmåla är en gammal bosättning. Platsens namn är dokumenterat så långt tillbaka som 
under Nils Dackeupproret mot Gustav Vasa (Larsson 1992), då en man från Brorsmåla uppges 
ha deltagit. 

Beträffande ägoförhållandena så har stora delar i söder sedan lång tid tillbaka varit 
kronopark (Vithult). Brorsmåla förvärvades av staten 1879. Byn utgjorde då 4 gårdar med 
tre backstugor och ett soldattorp. Som mest ska under 1860-talet 80 personer ha bott i byn. 
Efter att staten förvärvat Brorsmåla slogs gårdarna ihop till två gårdar som arrenderades ut. 
Den södra fastigheten, Stora Brorsmåla, friköptes 1934 från kronan av arrendatorn Gustav 
Melker Ekberg (Ohlén m. fl . 1940) som 1916 efterträtt den tidigare arrendatorn Melker 
Nilsson. Sedermera såldes marken runt 1950 och brukandet av markerna upphörde. I början 
på 1960-talet förvärvade kronan återigen Stora Brorsmåla. Tägnaholm friköptes 1934 från 
kronan och hör sedan dess till Nyholmen. Tängsjö fl y och skogsmarkerna i norr, också 
tillhörande trakten Brorsmåla, var under hela tiden efter förvärvet 1879 kronomark.

Stället Nyholmen hörde under laga skiftet (1851) till Vithult men detta ingår ej i vår 
utredning.

Dike i södra delen av Andrees mosse som sakta håller på att växa igen.
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Bruket av markerna vid Stora Brorsmåla upphörde under 1950-60-talet och i och med 
dåvarande Domänverkets övertagande granplanterades alla åkrarna och ängarna närmast 
de gamla hustomterna. Ängs- och betesmarkerna längre mot norr lämnades dock för 
igenväxning. Under 1980-talet röjdes de dock ur och stora delar av de gamla inägomarkerna 
inhägnades varpå bete återupptogs i slutet av 1980-talet. De planterade granarna på de 
gamla inägorna närmast Stora Brorsmåla avverkades i omgångar i förtid under 1990-talet 
och 2000-talet. Stormarna Gudrun och Per bidrog också till att större delen av granen på de 
gamla inägorna så småningom helt togs bort. Även i de lövklädda markerna i norr har en del 
gallringar och röjningar senare gjorts.

Marken på västsidan om vägen, mot Bolsgölen, har ständigt varit mer eller mindre öppen 
mark.

Sjösänkningar har starkt påverkat hela det inventerade området. Enligt skriften ”Sänkta och 
utdikade sjöar i Kronobergs län” så sänktes Träholmasjön 1847 och Tängsjön 1884. Tängsjön 
var markerad som sjö på 1874 års generalstabskarta. Träholmasjön (på lagaskifteskartan från 
1851 under namnet ”Trädholmen”) var på generalstabskartan en våtmark men markerades 
som en sjö vid laga skiftet 1851.

Enligt ”syn för tappning” så var grävningsdjupet 2,3 m vid Tängsjöns utlopp och 2.1 m vid 
Träholmasjöns utlopp. Vad detta ledde till för sänkning av vattenståndet är svårt att veta men 
av bedömningen av gamla strandlinjer kan man anta att sänkningen var något över en meter.

En gammal tingsväg ska ha gått på den låga grusås som löper genom Träholmasjön och vidare 
söderut längs med Dammån.

3.7. Bebyggelse och anläggningar
I det inventerade området fi nns endast en byggnad – en gammal smedja utmed Dammån i de 
södra delarna. Smedjan uppfördes i samband med sjösänkningarna i slutet av 1800-talet och 
kallades enligt koronjägaren Tage Blixt för ”Strömgrens smedja”. Smedjan är förhållandevis 
väl bevarad genom att den har ett bra enkupigt tegeltak.

Grunderna efter stället Stora Brorsmåla fi nns kvar – husen revs under de första åren på 
1960-talet. På laga skifteskartan över Brorsmåla 1841 fi nns 16 byggnader markerade samt två 
ytterligare ned mot Tängsjön. Drygt hundra år senare är 3 byggnader markerade på den äldre 
ekonomiska kartan från 1950. 

Hölador som t. ex. sjölador som funnits runt sjöarna, är helt borta.

För besökande till Träholmasjön och Vitthults urskog fi nns en hel del anordningar. 
Parkeringsplatser fi nns på fl era ställen och en större informationstavla fi nns vid Stora 
Brorsmåla. Leder ut i Träholmasjön och in i Vitthults urskog fi nns anlagda från fl era håll. 
Även leder för handikappade fi nns.

3.8. Tidigare inventeringar och naturvårdshistoria
Vitthult avsattes som domänreservat redan 1937. Det är dock troligt att området hade visst 
informellt skydd även tidigare. Enligt Torsten Zaar ska en viss huggning i det gamla reservatet 
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ha skett runt 1910 men sedan torde området ha varit skonat från avverkningar. I en intervju 
med kronojägaren Tage Blixt, som var verksam i området under tiden 1945 – 1978, så ska en 
gallring ha skett 1914 och förmodligen är det samma huggning som Zaar avser.

Tängsjö fl y med en hel del fastmarksskogar runt myren avsattes som domänreservat 1946. 
Avsikten här var främst att skydda ett område från avverkning och dikning.

I domänreservaten fanns normalt en skötselregim där döda träd kunde tas ut. Detta står också 
inskrivet i skyddsbeslutet från 1937 att ”vindfällda och torra samt uppenbarligen rotryckta 
träd skola avverkas och tillgodogöras.” Vid en besiktning av Vitthults domänreservat 1952 
noterades att ingen sådan upparbetning skett efter skyddsbeslutet 1937. Några spår av sådan 
upparbetning av vindfällen kan idag inte ses i Vitthultsreservatet men ändå är det ganska lite 
av riktigt gamla lågor. Den låga boniteten bidrar till produktionen av död ved här är långsam. 
För tillfället fi nns dock stora mängder död ved av yngre ålder i det gamla reservatet, inte bara 
av gran utan också av tall. I Tängsjö fl y noterades vid urskogsinventeringens genomförande 
(1980) några spår efter upphuggning av vindfällen och torrträd men sådana spår noterar man 
inte alls idag.

I den naturvårdsplan som presenterades av Länsstyrelsen 1973 så anges Brorsmåla-
Hjärtsölaområdet vara av näst högsta naturvärdesklass och att ”ett naturreservat av 
kombinationstyp är önskvärt”. Redan då anges inägomarkerna vid Stora Brorsmåla, 
våtmarkerna och gammelskogen vara viktiga komponenter. Knappt fyrtio år senare kan denna 
målsättning bli verklighet.

En gammal smedja vid Dammån i södra delen av delområde 5, Vitthults urskog.
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Såväl Tängsjö fl y som Vitthults urskog är medtagna i Naturvårdsverkets urskogsinventering, 
publicerad 1982. Vitthult klassades då i högsta naturvärdesklass (klass 1) och Tängsjö fl y i 
näst högsta naturvärdesklass (klass 2). Som grund för Naturvårdsverkets inventering fanns en 
urskogsinventering gjord i Kronobergs län (Ardö 1980). 

Våtmarksinventeringen (VMI) i Kronobergs län (Gustafsson & Ohlsson 1987) redovisar fyra 
områden från inventeringsområdet. Tängsjö fl y (05F5D06) är det enda som är inventerat i fält 
och det skedde 1985. Tängsjö fl y gavs naturvärdesklassen 2, näst högsta värde. Tängsjön och 
Andrees mosse (05F5D05) och Träholmasjön (05F5D03) gavs naturvärdesklassen 3 medan 
Dammån (05F5D01) gavs naturvärdesklassen 4. Övriga våtmarker understiger 10 ha i areal 
och därmed den gräns som satts för att tas med i inventeringen.

I länets naturvårdsprogram (Christoffersson 1989) sexton år efter naturvårdsplanen så 
bedömdes samma område fortfarande ha näst högsta värdeklass.

Vitthults urskog ingick som ett av fem skogsreservat i Uppvidinge kommun för en 
undersökning av skogshistoria, kulturpåverkan och urskogsvärden (Eriksson 1996). I samband 
med detta gjordes också en inventering av vedlevande svampar under hösten 1994. Dan 
Olofsson har gjort en inventering av storsvampar i Tängsjö fl y naturreservat under september 
1995.

Vitthults urskog avsattes som naturreservat genom beslut 1996. Syftet med reservatet är att 
”bevara ett urskogsartat område med dess fl ora och fauna och naturliga successioner”. Syftet 
är också att ”inom ramen för detta mål – ge möjlighet för naturupplevelse och vetenskaplig 
forskning i orörd natur”. I beslutet anges också att området ska bevaras genom ”fri 
utveckling”.

Tängsjö fl y övergick till reservat genom beslut samma år – 1996. Syftet med detta område 
är att ”bevara en nästan odikad myr med omgivande fastmark, med områdets fl ora och fauna 
och naturliga successioner.” Också här är syftet vidare att ”inom ramen för detta mål – ge 
möjlighet för naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur”. I beslutet anges 
också att området ska bevaras genom ”fri utveckling”.

I inventeringen av skyddsvärda statliga skogar (Löfgren & Henriksson 2004) är området i 
princip avgränsat så som det område vi inventerat. I det område vi uppdragits att inventera 
ingår också markerna tillhörande f. d. torpet Tägnaholm Ö om Tängsjön samt Andrees mosse

Markerna runt Stora Brorsmåla var ej medtagna i Ängs- och Hagmarksinventeringen från 
slutet av 1980-talet. Markerna var troligen ej restaurerade vid denna tidpunkt. Under början av 
2000-talet så medtogs de dock i Ängs- och Betesinventeringen.

Området ingår ej i någon värdetrakt från riksperspektivet så som detta presenteras av 
Naturvårdsverket 2005 (Wennberg & Höjer 2005).

I länets strategi för skydd av skog ingår området i en barrskogstrakt – ”9. Skogs-myrmosaiker 
i Uppvidinge och Lessebo kommuner”. Inventeringsområdet är en god representant för 
denna trakt men avviker genom att spåren av brand är fåtaliga och genom att även granen har 
betydande värden.
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På växtsidan fi nns mycket få arter registrerade i Artportalen – några få artuppgifter från 
Basinventeringen av Natura 2000 områden och ytterligare några från Våtmarksinventeringen. 
På fågelsidan fi nns däremot en hel del uppgifter.

Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka en del skillnader i stavning som förekommer 
på kartorna och objekten i det inventerade området med omgivningar. På topografi ska och 
andra moderna kartor så heter byn i väster Vithult. Skogsreservatet, som ligger på Vithults 
gamla ägor, heter Vitthults urskog. På laga skifteskartan från 1800-talets mitt så stavas byn 
”Hvitthult”. På Generalstabskartan från 1864 stavas byn ”Hvithult”.

3.9. Vegetation
Fyra biotoptyper dominerar det inventerade området – barrblandskogar på fastmarker, 
tallmossar och barrsumpskogar, öppna våtmarker, ibland med öppet vatten samt betesmarker 
med lövträd runt Stora Brorsmåla.

Barrblandskogarna är i vissa delar, särskilt i söder, starkt dominerade av tall. Detta gäller 
särskilt det gamla reservatet Vitthults urskog. I norr är granen vanligare. Lövinslaget är föga 
framträdande och består mest av björk. Aspar är påfallande ovanliga. Gammal skog fi nns i 
och runt Vitthults urskog, i vissa nyckelbiotoper i söder utmed Dammån, i värdekärnor utmed 
Andrees mosse samt i Tängsjö fl ys kantskogar. På fl era ställen fi nns tallar som kan uppskattas 
till mer än 200 år, de äldsta är sannolikt upp emot 300 år. De äldsta granarna är troligen lite 
yngre. Ganska stora delar utgörs av mogen, medelålders eller t. o. m. ungskog. 

Vid beskrivningen av Vitthults urskog 1938 befanns de grövsta granarna vara 47 cm i 
diameter, vilket med tanke på den låga boniteten bör vara granar av hög ålder. En del 
senvuxna, gamla, tämligen grova granar med grova grenar fi nns fortfarande kvar, främst i 
Vitthults urskog.

Skogarna är markkemiskt utpräglat fattiga och örter är ovanliga, t. o. m. piprör är en ovanlig 
växt. Ris dominerar i stort sett överallt. I huvudsak är markerna friska till torra, lavtyper (med 
renlavar) är dock ovanliga.

De fl esta större mossar har fått sin trädväxt efter 1800-talets sjösänkningar och 1900-talets 
dikningar vilket också gjort mossarna torrare. Detta innebär att man inte hittar riktigt gamla 
tallar (martallar) på de större tallmossarna. De äldsta tallarna kan uppskattas till lite drygt 100 
år. Äldre tallar fi nns dock på några små tallmossar.

Betesmarkerna närmast Stora Brorsmåla har till stora delar varit åkermark under första hälften 
av 1900-talet. Undantaget är de högre och småkuperade markerna längre norr om gården som 
av allt att döma varit en löväng. Här bildar främst björk och ek ett ganska tätt trädskikt. Dessa 
trädslag utgör tillsammans ca 70 % av trädskiktets virkesvolym. Dessutom fi nns här ett stort 
inslag av lind och lönn, ca 20 % av totala virkesförrådet. Resterande 10 % täcks av asp, sälg 
och rönn. Hassel fi nns i riklig mängd under ädellövträden. I trädskiktet fi nns många äldre 
träd med stort inslag av grövre hålträd. Gamla träd av lönn och lind är viktiga värdträd för 
rödlistade lavar och svampar. Hasseln erbjuder rikligt med död ved av värde för vedsvampar. 

Utanför betesfållan fi nns i norr en bård av blandskog med främst asp och gran mot den 
trädklädda våtmarken. Senare tids stormfällningar har bäddat för barkborreangrepp vilket 
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skapat ett starkt luckigt bestånd. Även tillgången på död aspved är mycket god. På fl era 
levande aspar fi nns lunglav och andra signalarter. 

I de öppna betesmarkerna närmare den gamla boplatsen vid Stora Brorsmåla fi nns spridda 
äldre ädellövträd och en och annan björk. Grova ekar fi nns på fl era håll och fågelbär och lönn 
växer närmast gårdsplatsen. En ihålig gammal oxel står här i närheten. 

En mycket bred och vällagd stenmur avgränsar inägomarken i sydost. Längre mot öster fi nns 
andra odlingsmarker omgivna av liknande stenmurar men dessa odlingar omges idag av 
stormfälld granskog. Man skulle kunna misstänka något mer näringsrik berggrund norr om 
Stora Brorsmåla på grund av vegetationen.

3.10. Fauna
Områdets storlek med förhållandevis orörd barrskog gör att här fi nns en välutvecklad 
barrskogsfågelfauna. Skogshönsen tjäder, orre och järpe fi nns alla i området. Tjädern har en 
god stam och fåglar stöts upp då och då vid vandring i skogen. Ett större tjäderspel fi nns i 
norra delen av området. I inventeringsområdets närhet lär fi nnas fl era mindre tjäderspel. Orren 
förekommer med ganska god population och en större spelplats fi nns på Träholmasjöns södra 
del där vissa år upp emot 8 tuppar spelar. 

Bland hackspettarna fi nns spillkråka och större hackspett. Biotopen förefaller att de senaste 
åren varit lämplig för tretåig hackspett men denna tystlåtna fågel har endast noterats en gång 
under vinterhalvåret 2001. Arten förekommer på fl era ställen i lämpliga miljöer i Kronobergs 
län så det kan vara så att arten undgått upptäckt, miljön för arten i det inventerade området får 
anses mycket lämplig.

Rödstjärten, som är en typisk fågel för talldominerade äldre skogar, har noterats på fl era 
ställen i området. Nattskärran har hörts på fl era platser men mest i kanterna av området. Såväl 
sparvuggla som pärluggla häckar. Både större och mindre korsnäbb förekommer i området.

I våtmarkerna med de sänkta sjöarna fi nns häckfåglar som grönbena, enkelbeckasin, fl era par 
trana och tofsvipa. Två par sångsvan – ett i vardera Träholmasjön och Tängsjön – häckar de 
fl esta år. Kanadagås, som inte samsas väl med sångsvanen, har häckat i Tängsjön. Bland änder 
som torde häcka framför allt i (eller vid) Tängsjön och Bolsgölen märks knipa, kricka och 
gräsand. Ängspiplärka förekommer under omständigheter som tyder på häckning på Tängsjö 
fl y samt på Träholmasjön. Söder om Träholmasjön häckar lärkfalk som har fi na jaktmarker i 
områdets sjöar och starrmader.

I lövmarkerna runt Stora Brorsmåla och runt Tängsjön fi nns, trots sin begränsade yta, 
fl era lövskogsfåglar. Mindre hackspett, gröngöling, stjärtmes, nötväcka, svarthätta, 
trädgårdssångare och göktyta hör till dessa.

Nötkråka och törnskata fi nns också regelbundet runt Stora Brorsmåla.

Uppgifterna om fågelfaunan har främst erhållits från Artportalen samt genom samtal med 
Torsten Zaar, Rolf Lilja och Lars-Göran Johannesson.
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3.11. Rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter
Nedan presenteras de arter som noterades under genomgången. Några intressanta fynd 
från Göran Erikssons inventering av vedsvampar 1994 nämns också samt en uppgift från 
inventeringen av statliga skogar 2004.

Rödlistade arter

Kärlväxter
Arnica montana, slåttergubbe: En notering i den öppna hagmarken nära Bolsgölen gjord 
under inventeringen. I Ängs- och betesinventeringen 2003 har slåttergubbe också noterats i 
den gamla lövängen längst i norr och i öppna betesmarker vid Stora Brorsmåla.
Goodyera repens, knärot: En notering söder om Nyholmen. Markerna är för magra för att 
hysa större populationer.

Mossor
Anastrophyllum hellerianum, vedtrappmossa: Arten förekommer spritt i stora delar av 
området på äldre barrlågor.
Cephalozia catenulata, stubbtrådmosa: En notering på gammal barrlåga inne i Vitthults 
urskog, södra delen.
Odontoschisma denudatum, kornknutmossa: Endast noterad på ett ställe på en gammal 
barrlåga i sydvästra delen av Vitthults urskog.

Lavar
Alectoria sarmentosa, garnlav: Spridda förekomster i större delen av området. Ingenstans 
dock i riktigt stora mängder, men välutvecklade bålar uppemot ½ m långa förekommer.
Gyalecta ulmi, almlav: Flera rikliga förekomster på lönn, Stora Brorsmåla.
Lobaria pulmonaria, lunglav: Välutvecklade bålar på lönn och asp, Stora Brorsmåla.

Svampar
Hapalopilus salmonicolor, laxticka: Enligt inventeringen av statliga skyddsvärda skogar 
(Naturvårdsverket 2004) så har laxticka noterats i området.
Phellinus chrysoloma, granticka: En notering i sydvästra delen av Vitthults urskog.
Phellinus nigrolimitatus, gränsticka: En notering i sydvästra delen av Vitthults urskog. Arten 
är känd från såväl Vitthults urskog som Tängsjö fl y sedan oktober 1994 då Göran Eriksson 
gjorde en skogshistorisk utredning i området.
Phellinus pini, tallticka: Noterad på några platser, också utanför Vitthults urskog.
Phellodon niger, svart taggsvamp: Enda fyndet gjort längst i norr under tall
Sarcodon squamosus, mo-taggsvamp:
Spongipellis spumeus, skumticka: Två fynd på lönn i Stora Brorsmåla.

Signalarter

Mossor
Antitrichia curtipendula, fällmossa: Gammal lind norr om Stora Brorsmåla.
Bazzania trilobata, stor revmossa: Noterad på fl era ställen såväl i som utanför Vitthults 
urskog.
Dicranum fl agellare, fl agellkvastmossa: Noterad på barrlågor på fl era platser.
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Homalothecium sericeum, guldlockmossa:
Leucobryum glaucum, blåmossa: Någon enstaka notering i Vitthults urskog.
Nowellia curvifolia, långfl iksmossa: Allmän på barrlågor i hela området.
Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa: En notering väster om Andrees mosse.
Rhytidiadelphus loreus, västlig hakmossa: En notering väster om Tängsjö fl y.
Ulota crispa, krushättemossa: På hassel Stora Brorsmåla och rönn väst om Tängsjön.

Lavar
Lecanactis abietina, gammelgranslav: Förekommer på så gott som alla gamla granar. . Även 
på ek vid Stora Brorsmåla.
Hypogymnia farinacea, grynig blåslav: Noterad på fl era ställen såväl på tall som på gran. Norr 
om Stora Brorsmåla även på klibbal och asp.
Arthonia leucopellaea, kattfotslav: Några få noteringar.
Cyphelium inquinans, sotlav: På den gamla smedjan Ö om Dammån samt på en torrgran N 
Stora Brorsmåla.
Lecidea botryosa, vedskivlav: Endast en notering inne I Vitthults urskog.
Chaenotheca brachypoda, gulnål:
Chaenotheca chlorella, kornig nållav: Noterad på ihålig lönn vid Stora Brorsmåla
Parmeliella triptophylla, korallblylav: Noterad på asp strax utanför beteshagen vid Stora 
Brorsmåla.

Korallblylav Parmeliella triptophylla på en asp utanför beteshagen vid Stora Brorsmåla.
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Peltigera collina, grynig fi ltlav: Noterad på lönnar i beteshagen, Stora Brorsmåla.
Sphaerophorus globosus, korallav: Noterad på ek i beteshagen, Stora Brorsmåla.
Xylographa abietina, strecklav: Vitthults urskog.

Svampar
Geastrum pectinatum, kamjordstjärna: Ett 10-tal fruktkroppar i en ihålig lind, Stora 
Brorsmåla.
Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp: Flera förekomster under tall i skilda delar av 
området.
Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp: Enda fyndet är gjort i gränsen till privatägd mark 
mellan Lilla och Stora Brorsmåla i ett blandbestånd på god mark med gran och asp.
Phaeolus schweinitzii, grovticka: Noterad i södra delen av Vitthults urskog.
Phellinus viticola, vedticka: Spridd på granlågor i större delen av området. Rikligt 
förekommande i Vitthults urskog.
Plicaturopsis crispa, kantarellmussling: På hassel Stora Brorsmåla.
Sparassis crispa, blomkålssvamp: Nordväst om Tängsjö fl y.

Insekter
Callidium coriaceum, bronshjon: Färska spår i Vitthults urskog.
Microbregma emarginata, granbarkgnagare: Spridd i södra delarna av Vitthults urskog.
Anthaxia similis, svart praktbagge: På levande och nyligen död tall i södra delarna av Vitthults 
urskog.

Andra intressanta fynd

Mossor
Barbilophozia attenuata, pigglummermossa: En ganska krävande mossa som växter på lågor, 
humus och bergsidor. En notering i södra delen av Vitthults urskog.
Barbilophozia fl oerkei, hedlummermossa: En nordlig art som noterades söder om Vitthults 
urskog.
Scapania umbrosa, sågskapania: En ganska krävande vedlevande mossa, ofta på rätt våta 
lågor. Noterad i kanten av Andrees mosse.

Lavar
Chaenotheca xyloxena, lövvedsnål: Noterad på talltorrträd nor r om Vitthults urskog.
Cladonia norvegica: Noterad på barrlåga i kanten av Andrees mosse.
Hypocenomyce friesii, tunn fl arnlav:

Svampar
Ischnoderma benzoinum, sotticka:
Oligoporus fragilis, blödticka: Noterad på granlåga i Vitthults urskog.
Oligoporus ptychogaster, pulverticka: Noterades på en döende gran väster om Tängsjö fl y.
Serpula himantioides, timmergröppa: Noterad på en låga efter en mycket gammal gran söder 
om Andrees mosse. Också noterad av Göran Eriksson i Vitthults urskog 1994.
Skeletocutis carneogrisea, isabellticka: Noterad av Göran Eriksson i Vitthults urskog 1994.

Fåglar
tjäder 
spillkråka
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3.12. Störningsregimer och dynamik

Brandstörning
Inga tydliga spår av brand har noterats under genomgången av området. I den brandhistoriska 
utredning som gjordes av Göran Eriksson (1996) noterades heller inga ytliga tecken på 
brand (brandljud på levande träd eller brända stubbar). Det kan ändå anses klart att de torrare 
delarna påverkats av brand (naturlig eller människoinitierad) i äldre tid. Brandljud på levande 
tallar noterades vid besiktningen av Vitthults reservat 1952 enligt besiktningsinstrumentet. 
Eftersom de äldsta tallarna är runt 250 år och talldominansen vid detta bestånds etablering 
var stor drog Eriksson slutsatsen i sin skogshistoriska utredning, att det tidigare förekommit 
någon typ av störning. Ingenstans i området har vi påträffat naturvärden (arter) som är knutna 
till brand. Något omedelbart behov att anlägga brand för att bevara ovanliga brandgynnade 
arter fi nns ej såvitt vi kan bedöma. Däremot kan brand vara ett bra verktyg att få en bra 
beståndsstruktur – olikåldrighet, död ved av olika slag, mineralisering av marken.

Storm och barkborreangrepp
Storm är en naturlig störning som kan ge dramatiska följder för skogen. I slutna bestånd är 
normalt granen känsligare för vind än tall. Den senare stormfälls oftast i frötallställningar. Den 
fällda granen är en gynnsam miljö för den åttatandade barkborren (Ips typographus) som efter 
större stormar kan arbeta upp stora s. k. epidemiska populationer. Då kan arten angripa och 
döda friska levande träd. Detta har skett på fl era platser i inventeringsområdet. Stora bråtar av 
fällda granar och barkborredödade stående (och successivt fallande) granar fi nns nordväst om 
Tängsjö fl y reservatet, i den västra delen av Tängsjö fl y reservatet, inne i Vitthults urskog samt 
öster om Vitthults urskog. Denna störning kommer att skapa nya förhållanden i området. I 
mager mark, inne i Vitthults urskog, kan en viss tallföryngring förväntas i den nu ganska ljusa 
skogen. På näringsrikare mark kan ett ökat inslag av löv förväntas och en utveckling mot mer 
olikåldriga granbestånd. Störningen har skapat avsevärt ljusöppnare och luckigare skog och 
de brister på död ved som funnits i området tidigare har avhjälpts. Dessutom har förgraningen 
i området åtminstone temporärt hejdats.

Bete
Markerna runt Stora Brorsmåla är äldre inägomarker. Dessa har en stark prägel av bete och 
det fi nns naturvärden knutna till denna typ av hävd. Stora delar av området påverkas av att 
det under en tid varit granplanterad f. d. åkermark. Skogsmarkerna har i äldre tid påverkats av 
skogsbete.

Slåtter
Stora delar av inägomarkerna och starrmaderna runt sjöarna var i äldre tid slåttermarker.
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4. Beskrivning av delområden

Delområde 1

Allmän beskrivning
Området består av några myrholmar och kantskog med gammal olikåldrig skog längst i 
söder samt myrmarker mellan dessa. Kullarna i söder höjer sig som mest ca fem meter över 
de omgivande myrmarkerna. Skogen på fastmarkerna är en barrblandskog av tall och gran. 
Det fi nns träd som kan uppskattas ha en ålder av över 200 år. Längst i norr fi nns en liten 
fastmarksrygg öster om Dammån men de äldsta träden här är troligen inte mer än drygt 150 
år. En del gamla tallar är hålträd. Stormarna har inte gått så hårt åt bestånden och få friska träd 
har angripits av granbarkborre. På en del grövre lågor fi nns en del vedsvamp, bl. a. vedticka 
Phellinus viticola. På gammal tall noterades tallticka Phellinus pini. Gammelgranslav 
Lecanactis abietina är rikligt förekommande på granar. Fastmarkerna i nordväst täcks av en 
yngre talldominerad skog.

Markerna är av frisk och fuktig ristyp. En hel del kråkbär fi nns på fastmarksholmarna.

Dammån rinner genom området och kantas av öppna fattigkärr. Mellan myrholmarna fi nns 
fattigkärr, oftast med lågvuxen tall och björk.

Naturvärde
Värdefulla områden med höga naturvärden. 

Bedömning
En viktig värdekärna längst i söder.

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling.

Äldre skog på en liten åsrygg öster om Dammån i norra delen av delområde 1.
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Delområde 2

Allmän beskrivning
De södra delarna täcks av en tallmosse med 70-90-årig tallskog. Riktigt gamla tallar saknas. 
Tallmossen är av typisk skvattram-tallmosse-typ.

De mellersta delarna täcks av en liten öppen mosseyta.

I de norra delarna fi nns en ungskog av tall med ganska stort inslag av björk. Denna skog är 
sannolikt planterad.

Död ved i form av torrträd och lågor är sparsamt förekommande i området.

Naturvärde
Området har begränsade naturvärden.

Bedömning
Ett utvecklingsområde som kan förväntas få naturvärden först längre fram i tiden. Fungerar 
också som buffertzon (skyddszon) mot värdekärnan i delområde 1.

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling.

Tallmosse i södra delen av delområde 3 med öppen tallmosseyta i bakgrunden.
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Delområde 3

Allmän beskrivning
Unga till medelålders tallskogar på torr eller främst frisk mark. Söder om vägen växer tallskog 
av en ålder av 35-40 år. Bestånden är typiska kulturskogar och är röjda och i vissa delar 
gallrade. Tallen dominerar helt men en del björk och enstaka granar fi nns. En del nedblåsta 
träd fi nns som ej upparbetats. Längst i väster fi nns tallskog som kan uppskattas ha en ålder av 
ca 80 år.

Fältskiktet är magert med stor förekomst av kruståtel och ris, framför allt ljung. I lägre 
liggande delar fi nns påfallande stort inslag av blåtåtel, som på detta sätt annars mest återfi nns i 
sydvästra delen av Sverige. Marken är rik på stenar och mindre block.

Naturvärde
Området har låga naturvärden.

Bedömning
Området bör kunna fungera väl som utvecklingsområde.

Förslag på skötsel
Om något område i det utvidgade reservatet ska brännas för att skapa naturvärden och bättre 
struktur så är detta ett bra val. Gränser i form av vägar och kärr gör att det bör gå bra att 
avgränsa bränderna.

Ung tallskog i delområde 3.
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Delområde 4

Allmän beskrivning
Ett stort område som ligger mellan vägar och Vitthults gamla naturreservat i väster. Till 
största delen utgörs området av tallskog i 70-80-års ålder. Längst i väster, söder om det gamla 
Vitthultsreservatet (delområde 5), är dock granen dominerande. Skogarna är mestadels av 
friska och fuktiga typer. Öster om Dammån, i områdets sydvästra del, fi nns fattigkärr och en 
del öppna mosseytor. I kantzonerna mot myrarna fi nns en del äldre tallar.

En del död ved fi nns i området men några större ansamlingar av lågor eller luckor i 
skogstäcket fi nns inte.

Naturvärde
Området har vissa värden knutna till äldre tall utmed myrarna och till gran i de norra delarna, 
NÖ om det gamla Vitthultsreservatet (delområde 5).

Bedömning
Ett bra utvecklingsområde som också fungerar som buffertzon (skyddszon) till områdets 
viktigaste värdekärna.

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling.

De östra delarna av delområde 4 är talldominerade och har stark kulturskogsprägel.



21

Delområde 5

Allmän beskrivning
Detta är inventeringsområdets största gammelskogsområde. Främsta intrycket är mängden 
gammal tall som fi nns i Vitthults gamla reservat. Men i hela området fi nns inslag av gran, 
delvis senvuxen. Markerna är utpräglat lågproduktiva. I vissa, vanligen låglänta delar, främst 
i söder och väster, fi nns grandominerade bestånd. Några mindre ytor med tallmosse fi nns, 
främst i de norra delarna. En del tallar närmar sig 300 år och några granar närmar sig kanske 
200 år. Tallskogen har ingen tydlig kohortkaraktär, men de fl esta tallar är drygt 200 år gamla. 
Många gamla tallar är hålträd. Det fi nns ett rätt stort avdöende av tall för närvarande – även 
tallarna drabbades av stormarna. Äldre lågor och torrträd är, för att vara så gammal skog, rätt 
fåtaliga. Av gran fi nns gott om död ved av åldern upp till tio år och stormarna med påföljande 
barkborreangrepp har gått hårt åt granarna. Resultatet har blivit en öppen, ljus och luckig 
skog där förgraningen hejdats. Många gamla senvuxna granar fi nns dock fortfarande kvar. 
Förutsättningarna för naturlig föryngring av tall på torra marker synes tämligen goda. 

I kantzonerna mot tidigare brukad skog fi nns bestånd som är har mindre naturskogsprägel.

Terrängen är lätt småkuperad med torra till fuktiga marker. Berget går i dagen på några 
ställen. Jordlagren är genomgående tunna med mager morän. Det är sparsamt med grova 
block i området, men mindre block förekommer. Ett antal sänkor med öppen kärrvegetation 
fi nns, framför allt i de östra delarna. Dessa är vattenfyllda under regniga perioder och är 
närmast av glupkaraktär eftersom ytligt avfl öde saknas.

De sydvästra delarna av delområde 4 är tätare och domineras av gran. Här fi nns en del 
gransumpskogar.
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Markvegetationen är utpräglat artfattig och risen dominerar. De torraste partierna är av lavtyp 
men torr, frisk och fuktig ristyp dominerar. Tallvitmossa Sphagnum nemoreum är vanlig.

Hela området är rikt på hänglav – garnlaven Alectoria sarmentosa fi nns på många platser 
i området. Även fl era signalarter noterades bland barrskogslavarna. Gammelgranslav 
Lecanactis abietina (allmän), kattfotslav Arthonia leucopellaea (fåtalig), grynig blåslav 
Hypogymnia farinacea (tämligen allmän), vedskivlav Lecidea botryosa (fåtalig) och strecklav 
Xylographa abietina (sparsamt).

Den stora mängden död ved som skapats av stormarna Gudrun och Per tillsammans med 
barkborreangripna granar har skapat mycket gynnsamma förutsättningar för vedsvampar. 
Här noterades några rödlistade arter som gränsticka Phellinus nigrolimitatus och granticka 
Phellinus chrysoloma. Signalarten vedticka Phellinus viticola förekommer rikligt i Vitthults 
urskog.

På äldre lågor, tillkomna före de stora stormarna, fi nns ställvis intressant mossfl ora med 
fl era rödlistade arter som vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum, kornknutmossa 
Odontoschisma denudatum och stubbtrådmossa Cephalozia catenulata samt signalarter och 
andra intressanta arter som fl agellkvastmossa Dicranum fl agellare, långfl iksmossa Nowellia 
curvifolia, pigglummermossa Barbilophozia attenuata. Bland markmossor kan noteras 
blåmossa Leucobryum glaucum och stor revmossa Bazzania trilobata.

I delområde 5, det gamla reservatet Vitthults urskog, fi nns många små våta och fuktiga sänkor.



23

Vedsvampsfl oran är artrik och utöver vanliga arter som klibbticka Fomitopsis pinicola, 
violtagging Trichaptum fuscoviolaceum, violticka Trichaptum abietinum, bitterticka 
Oligoporus stypticus, gullticka Skeletocutis amorpha, timmerticka Antrodia sinuosa, knölticka 
Antrodia serialis sockerkrös Exidia saccharina även något mindre vanliga arter som blödticka 
Oligoporus fragilis, Postia leucomallella och isabellticka Skeletocutis carneogrisea.

Naturvärde
Mycket högt naturvärde som gammal barrskog dominerad av tall. Ett viktigt värdeobjekt i 
regionen. Området är ganska fattigt på strukturer som stora block, bergsidor, lodytor m m 
varför artlistorna med stenlevande arter inte blir särskilt långa.

Bedömning
Stor värdekärna.

Förslag på skötsel
Området saknar tydliga spår efter bränder, brandhistoriken ligger således långt tillbaka i 
tiden. Inga arter som gynnas av bränder noterades. Skogens struktur med stor luckighet och 
mängder med död ved gör att man kan se optimistiskt på områdets förmåga att utveckla ännu 
större naturvärden genom fri utveckling.

Granen är mer dominant i södra delarna av delområde 5. Här en bild på ett område med mycket 
stormfällda och barkborredödade träd som givit upphov till en större lucka i skogen.
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Delområde 6

Allmän beskrivning
Söder om Träholmasjön fi nns ung tallskog på torr-frisk mark. I svackor ingår små sumpiga 
partier där äldre tall förekommer. Bitvis fi nns bättre markförhållanden där gran dominerar. 
Närmast Träholmasjön växer en smal bård med lövsumpskog. Under björk växer ett tjockt 
täcke med björnmossa. Längst i norr närmast Träholmasjön fi nns spridda äldre tallar på frisk 
mark i ökande antal mot nordgränsen. Den handikappanpassade stigen som leder till Vitthults 
urskog passerar här.

Sydost om Träholmasjön fi nns på fl era håll odlingsrösen. Dessa rösen måste vara från odlingar 
som är äldre än 1900-tal, troligen är de s.k. hackerör.

Naturvärde
Naturvärdena är idag låga men i vissa partier fi nns en god utvecklingspotential där äldre tallar 
förekommer. 

Bedömning
Utvecklings/arronderingsmark.

Förslag på skötsel
Skötseln i norr anpassas till den breda stigen, d v s träd som riskerar att falla över denna eller 
gör detta tas bort från stigens närhet. Kvarlämnade gammeltallar frihuggs från ungträd och 
utvecklas till solitärer. Granbestånden bör avverkas för att lämna utrymme för lövuppslag som 
med tanke på hyfsad bonitet skulle kunna utveckla höga aspvärden om inte viltbetestrycket är 
alltför högt. Med fortsatt högt jakttryck förefaller risken liten att lövföryngring skulle utebli. 
Efter avverkning bör hyggesbränning ske för att möjliggöra fröföryngring. Talldominerade 
delar kan lämnas för fri utveckling.

Björksumpskog med mycket björnmossa söder om Träholmasjön, delområde 6.
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Delområde 7

Allmän beskrivning
Denna yta innehåller överlag torra och magra marker med gles tallskog men i svackor 
förekommer tallsumpskog och kärr. Åldern hos trädskiktet varierar från ungskog i söder 
till gammal tall och gran intill en tallmosse i norr. Här bedömdes de äldsta tallarna vara 
> 200 år och de äldsta granarna > 120 år. Vindfällen från senare år har lämnats kvar. På 
äldre granlågor växer vedticka. Gammelgranslav Lecanactis abietina är vanlig. Typiska 
glesbarriga tjädertallar står i kanten mot tallsumpskogen. En höna stöttes upp i det gamla 
blandbarrbeståndet. Svart praktbagge och granbarkgnagare förekommer på tall respektive 
gran att döma av utgångshål i barken. Tallen var nyligen dödad av blixtnedslag. Riktigt gamla 
tallar fi nns också kvarlämnade efter avverkningar. Dessa förekommer spridda eller i mindre 
grupper och ingår i ungskogspartier eller mogna tallbestånd. I sumpiga partier fi nns ibland 
senvuxen gran där garnlav Alectoria sarmentosa förekommer.

Naturvärde
Naturvärdena är bitvis höga där tall och gran av hög ålder förekommer. Närmast vägen 
är naturvärdena låga med undantag för sumpdråg som gränsar av mot delområde 3. 
Gammeltallar har stor spridning i övrigt i området vilket tillsammans med tillgången på 
våtmarkspartier ger området högre naturvärde än genomsnittet för utredningsområdet. 

Bedömning
Spridda små värdekärnor och utvecklingsmark med hög potential utgör sammantaget ¾ av 
beståndet. 

Förslag på skötsel
Området kan lämnas till fri utveckling då stora delar är värdekärna och höga värden knutna 
till gran fi nns i området.

Gammeltall med praktfull krona i delom-
råde 7.
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Delområde 8

Allmän beskrivning
Ungskogar av tall som omger Träholmasjön och en låg ås över sjön samt ön mitt ute i sjön. 
Äldre träd saknas med undantag för den smala ås som delar Träholmasjön. Här fi nns en gles 
ridå kring den handikappsstig som nyligen har anlagts. Tallarna är drygt 100-åriga. 

Naturvärde
Lågt naturvärde.

Bedömning
Utvecklingsmark med låg potential.

Förslag på skötsel
Ingen skötsel behövs med undantag för den stig som följer tallåsen där viss sikt kan skapas 
mot den f. d. sjön genom röjning och kanske man kan anlägga en liten rastplats utmed denna. 
Träholmen är idag ganska väl nyttjad av fotgängare som gett upphov till stigar som bör hållas 
framkomliga från nedfallna träd.

Delområde 9

Allmän beskrivning
Träholmasjön är en sänkt sjö som idag är ett öppet starrkärr helt utan vattenspeglar. Centralt 
i sjön fi nns en större ö (se föregående delområde). Tängsjön är en sänkt sjö med vattenspegel 
i de centrala delarna. Stora delar i kanterna utgörs av gungfl yn med starrmader. Bolsgölen är 

Träholmasjön.
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en liten sjö med öppen vattenspegel. Trots de små vattenspeglarna så häckar sångsvan normalt 
med ett par i vardera Tängsjön och Träholmasjön. De vanliga simänderna gräsand och kricka 
torde häcka i sjöarna. Också kanadagås häckar normalt i Tängsjön. Trana fi nns med fl era par 
i områdets våtmarker. Av intresse är också vadare som grönbena och tofsvipa som häckar i 
området. Orre spelar i södra delen av Träholmasjön.

Naturvärde
Sjöarna har idag främst värden som våtmarker med en värdefull fågelfauna. Som sådana är de 
av tämligen högt värde i denna del av länet.

Bedömning
Högt naturvärde.

Förslag på skötsel
Sjöarna bör lämnas utan åtgärder. Åtgärder för att höja vattennivåerna ger sannolikt inte så 
höga värden att de motsvarar kostnaderna. Det är dessutom troligt att delar av de gungfl yn 
som fi nns i sjöarna fl yter med upp vid en vattenhöjning. Mot detta ska också ställas 
existerande stor areal med öppen våtmark.

Delområde 10

Allmän beskrivning
Medelålders - äldre granskog i den centralt belägna delen av området mellan Tängsjön och 
Träholmasjön. Tidigare omfattades hela sänkan mellan Nyholmen i söder till Stora Brorsmåla 
i norr av granskog men sedan Gudrun drog fram är den norra hälften till stor del stormfälld 
(se följande delområde). Granskogen är tät och stora delar har anlagts på tidigare odlad mark. 

Tängsjön från Tägnaholmssidan.
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Djupa diken dränerar den forna odlingsmarken till huvudkanalen som grävdes för att sänka 
Tängsjön. Kring vägen fi nns lite glesare granskog på sämre mark som inte varit odlingsmark. 
Här fi nns också en större fl ack fl athäll som är helt öppen. Närmast Tängsjön är boniteten bra 
och här har funnits betesmarker men odlingsrösen visar också på att delar av dessa har odlats. 
Här fi nns ett stort lövinslag av asp och rönn. På barken växer bl. a. krusig ulota Ulota crispa. 
Andra värdefulla inslag utgörs av grov gran, levande men främst stormfällda. 

Naturvärde
Överlag är naturvärden låga men med undantag för området närmast Tängsjön som genom 
lövrikedom och tillgång på grov död ved har särskilda naturvärden. 
 
Bedömning
Stora delar av detta område är arronderingsmark. Vid Tängsjön fi nns utvecklingsbara 
lövvärden med hög potential.

Förslag på skötsel
Lövvärdena vid Tängsjön bör gynnas på granens bekostnad. Sannolikt är en engångsåtgärd 
tillräcklig, att frihugga lövet från gran. Virket behöver inte tas om hand. Granskogen i 
övrigt där marken varit odlad innan avverkas för att ge plats för spontant lövuppslag istället. 
Området närmast vägen lämnas dock orört då det har utvecklingsbara värden knutna till gran.

Delområde 11

Allmän beskrivning
Stort vindfälle som blev resultatet efter Gudruns framfart. Tätvuxet björksly, mer än 
manshögt, dominerar idag. Stora delar av det sönderblåsta granvirket står/ligger kvar i den 
östra delen. Granskogen blev inte särskilt gammal. Den var en tätvuxen medelålders skog 
med dåligt utvecklat rotsystem. Närmast Tängsjö fl y fi nns ett par åkerlyckor där granbeståndet 
till viss del har överlevt. Mosstäckta stenmurar kantar lyckorna liksom en tallmosse. I andra 
änden av vindfället fi nns lite äldre björkar som gett upphov till föryngringen på vindfället. 
En och annan äldre asp växer i kanten mot den nuvarande odlingsmarken. Här fi nns också en 
mycket bred och vällagd stenmur.

Naturvärde
Den mycket rikliga mängden död ved i öster har potential att hysa vedinsekter och 
vedsvampar även om kvaliteten hos den snabbväxta veden är låg från naturskogsorgansismers 
synpunkt. Äldre lövinslag har god potential att utveckla naturvärden. Kvarstående levande 
gran har lågt värde. 
 
Bedömning
Arronderingsmark/utvecklingsmark. 

Förslag på skötsel
Låt löv utvecklas på vindfället. Röjningsinsatser kan ske för att underlätta utvecklandet av 
lövbestånd. Aspsly gynnas vid röjning. Äldre lövträd hålls fria från uppväxande unggranar. 
Stenmurar hålls fria från påträngande gran, unga som äldre. De västliga, uppröjda delarna, 
som tidigare varit inägomark, kan stängslas in och ingå i betesmarkerna vid Stora Brorsmåla.

Delområde 12 

Allmän beskrivning
Tallsumpskog och tallmosse som gränsar till Tängsjö fl y utgör den östra delytan. Den västra 
delytan, belägen norr  om Stora Brorsmåla, utgörs enbart till en mindre del av en tallmosse 
(sydöstra delen) medan andra delar är ganska omväxlande kärr och lövsumpskog med små 
fastmarksholmar eller kantskogar klädda med gran och lite lövinslag. I perifera delar ingår 
också hyggesytor. 
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Tängsjö fl y-mossen har överlag jämnårigt trädskikt som är ca 100 år gammalt. Dessa delar är 
hydrologiskt påverkade av dikning som skedde här under förra seklet. 

Skog-myrmosaiken norr om Stora Brorsmåla har ett litet inslag av äldre tallar i sumpskogen. 
Flera av dessa har dött nyligen Även här fi nns dikespåverkan men påverkan är mycket 
marginell idag. Kanske en återgång till blötare miljö har orsakat tallarnas död? På äldre gran 
förekommer gammelgranslaven Lecanactis abietina. Kärrdrågen är blöta och trädlösa utom 
i kanterna där det växer ganska ung björk med inslag av senvuxen äldre klibbal. Granskogen 
på fastmarksholmarna är medelålders. Gamla träd saknas men död ved har bildats tack vare 
stormfällningar. I hyggeskanten mot myrmarken står ett par äldre aspar och en torrgran. 
Sotlaven Cyphelium inquinans trivs på sådan solexponerad torr ved och noterades här. I tätare 
granskog i blandning med asp fi nns skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii. Strax intill 
växer närmaste släktingen, dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum, under tall. Hyggena har 
granplanterats även om frötallar har sparats för föryngringen. Uppväxande granar har nått 
manshöjd men inga ungtallar sågs. 

Naturvärde
Hyggen har lågt naturvärde, likaså tallsumpskogen och tallmossen vid Tängsjö fl y. Mosaiken 
mellan myr och fastmark har högre värde med sin omväxlande karaktär och kontrast till 
odlingsmarken kring Stora Brorsmåla. 

Bedömning
Hyggen är arronderingsmark; tallsumpskogar är utvecklingsmarker av växlande kvalitet; 
myrmosaiken har högre naturvärde som bör läggas till värdekärnan kring Stora Brorsmåla.

Förslag på skötsel
Myrmosaiken och tallsumpskogarna behöver ingen skötsel. Möjligen kan dikespåverkan 
på tallmossen vid Tängsjö fl y minskas genom dämning. Hyggena röjs på granplantor. 
Tallföryngring kan sedan underlättas genom fl äckvis manuell markberedning.

Det kanske största vindfället i inventeringsområdet fi nns i delområde 11.
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Delområde 13

Allmän beskrivning
Stora Brorsmåla är en övergiven boplats där byggnaderna är nerrivna. Omgivande 
odlingslandskap återstår däremot och utgör en oas med löv och gräsmarker belägen mitt i ett 
område dominerat av fattigare barrskogar och myrmarker. Stora Brorsmåla ligger också som 
en fastmarksö omgiven av våtmarker. Sedan Tängsjön sänktes på 1800-talet har våtmarkerna 
mellan Tängsjön och Träholmasjön ersatts av skogsmark. Enda vattenkontakten som återstår 
idag är Bolsgölen som är lägsta punkten i delområdet. Närmast denna fi nns en smal bård med 
öppen strandäng. Betestrycket är här svagt. I sluttningen ovan denna ersätts gräs-lågstarräng 
av stagghed med knägräs, ängsvädd och några bladrosetter av slåttergubbe. Under Ängs- 
och betesinventeringen 2003 noterades också solvända och darrgräs. Ett källdråg högre upp 
i sluttningen är också en värdefull beståndsdel i den öppna gräsmarken. Närmast vägen är 
vegetationen mer trivial. Dessa delar var odlingsmark i början av 1900-talet. På andra sidan 
vägen var huset beläget. Av de forna vårdträden återstår bara efterträdare, knappt 100-åriga 
lönnar och bland dessa fi nns körsbärsträd av samma ålder och lite yngre hägg och apel. 
Merparten av markerna närmast bebyggelsen var åkermark i början av 1900-talet och har 
en trivial fl ora. Längre norrut fi nns en grov gammal ihålig oxel och en jätteek, också denna 
med håligheter. Fler grova ekar fi nns spridda i hagen. Kring dessa är markförhållandena mer 
varierande med naturlig gräsmark med ängsväxter omväxlande med grunda vattenhål. 

Norr om boplatsen är betesmarken helt öppen, utan träd och buskar. Området granplanterades 
under 1960-talet men granarna avvecklades successivt under 1990-talet och 40 år senare 
tog Gudrun ner resten av beståndet. Träden forslades bort och markerna är återförda till 
odlingslandskapet. Hagmarken längst i norr blev aldrig planterad utan här fi nns en artrik 

Öppna betesmarker runt Stora Brorsmåla. I den nordöstra delen har de en mer öppen karaktär. 
Delområde 13.
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lövmiljö i mosaik med naturliga gräsmarker. Trädskiktet är ganska tätt och domineras av björk 
och ek som tillsammans utgör ca 70 % av virkesvolymen. Åldern hos dessa är ganska hög, 
100-200 år. Andra vanliga ädellövträd är lönn och lind som upptar ca 20 % av virkesvolymen. 
Gamla grova lönnar med håligheter har möjligen hamlats tidigare. Lindarna är mest 
medelålders men en grov lindstubbe visar att gamla träd har funnits. Övriga trädslag i denna 
del av hagen är oxel, rönn (även grov), sälg, asp och gran. Hassel förekommer rikligt och 
grova stammar med inslag av död ved är vanliga i buketterna som står i skuggan av lövträden. 
Grövre död ved är mer sparsamt förekommande i form av lövlågor av rönn och oxel. De 
öppna gräsmarkerna kring lövträden har på några små ytor varit uppodlad men övervägande 
är det naturliga artrika friska gräsmarker som dominerar. Fuktiga-blöta källpåverkade partier 
fi nns i skogskanten med gräs-lågstarräng. Betestrycket är överlag svagt. 

Också på den östra sidan av vägen fi nns ställvis en rik betesmarksfl ora med arter som 
jungfrulin, brudborste, slåttergubbe, prästkrage, svinrot och ängsvädd. Dessa noterades under 
Ängs- och betesinventeringen 2003.

Epifytfl oran är artrik på de gamla lönnarna med grynig fi ltlav Peltigera collina, rikligt med 
almlav Gyalecta ulmi och välutvecklade bålar av lunglav Lobaria pulmonaria. Håligheter 
hyser skumticka Spongipellis spumeus och kornig nållav Chaenotheca chlorella. Äldre 
ekar har förekomster av gammelgranslav Lecanactis abietina och korallav Sphaerophorus 
globosus. Död hasselved är växtplats för vedsvampar som kantarellmussling Plicaturopsis 
crispa och diverse tickor. I lövförnan under en ihålig lindstubbe noterades kamjordstjärna 
Geastrum pectinatum, en art man vanligtvis fi nner i granskog. 

De gamla inägomarkerna vid Stora Brorsmåla är rika på gamla träd. Här är en gammal ihålig lönn som 
möjligen varit hamlad. Delområde 13.
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Utanför betesfållan fi nns längst i norr tidigare odlad mark som granplanterades på 1960-talet. 
Gudrun fällde en hel del av dessa som ligger kvar. Därefter har granbarkborrar dödat betydligt 
fl er. Luckorna i beståndet gynnar aspen som utgör ett betydande inslag även om många av 
dessa också vindfälldes. Asplågor är växtplats för tickor och andra vedsvampar. På levande 
aspar fi nns lunglav Lobaria pulmonaria och korallblylav Parmeliella triptophylla. Taggtråd i 
dessa träd visar att området betades innan hävden ersattes av granplanteringen. 

Naturvärde
Naturvärdet i lövhagen och delar av de öppna gräsmarkerna är mycket högt där lång 
kontinuitet i trädskikt och gräsmarkshävd utan gödsling förklarar närvaron av rödlistade arter. 
En period av ohävd drar i viss mån ner gräsmarksvärdet. Den del av betesmarken som var 
granplanterad och dessförinnan åkermark har låga värden idag men kan på lite sikt utvecklas. 
Högt naturvärde har den blandskog som är belägen strax utanför betesfållan idag. Högt 
naturvärde har också de gräsmarker som hyser grova trädsolitärer även om gräsmarksvärden 
saknas här. Trädgruppen kring boplatsen har god utvecklingspotential. Här fi nns viktiga 
efterträdare till de gamla träden längre norrut med vikande vitalitet.

Bedömning
Som helhet kan objektet betraktas som värdekärna. Men halva arealen är egentligen 
utvecklingsmark eftersom dessa ytor har en period av ohävd och har varit granplanterad 
tidigare åkermark. Detta gäller för både gräsmarks- och trädvärden. Stora Brorsmåla är 
områdets enda värdekärna för såväl gräsmarker som ädellövträd med inslag av hassel och asp.

Förslag på skötsel
Fortsatt bete är viktigt men för att naturvärdena ska utvecklas bäst behövs en annan 
fållindelning. Idag betas främst den stormfällda granplanteringen bra medan värdefullare 
delar har bristfälligt betestryck. Den stormfällda delen kunde stängslas av och betas mer 
extensivt. Under tiden kunde då lövträd planteras/sås in för att öka antalet efterträdare till 
både ädellövträd och björk. Ett ökat betestryck på naturliga gräsmarker med rik fl ora skulle 
ge gynnsam effekt på gräsmarksvärdena. Betestrycket i den täta lövhagen behöver inte 
ökas. Blandskogen utanför stängslet återförs till beteslandskapet och här bör det vara ganska 
bra betestryck till en början. Återstående gran avverkas, även vindfällen röjs upp. All död 
lövved sparas. Särskild hänsyn tas också till de aspar som är värdträd för rödlistade lavar och 
signalarter. 

Delområde 14

Allmän beskrivning
Ett område med ung och medelålders skog väster om det gamla reservatet Tängsjö fl y. I 
de nordöstra delarna fi nns en barrblandskog i åldern 40-60 år. Den är förhållandevis hårt 
åtgången av stormarna. Det mesta av det stormfällda virket har arbetats upp men i vissa delar 
ligger virket kvar. Den västra delen utgörs av en likåldrig ung tallskog i åldern 10-30 år. 
Åtminstone den senare delen är planterad, beståndet i nordöst kan vara uppkommen genom 
naturlig föryngring.

Markerna är genomgående av frisk ristyp.

Naturvärde
Detta område har lågt naturvärde.

Bedömning
De nordöstra delarna är genom trädslagsblandning och luckighet en bra utvecklingsmark 
intill det gamla reservatet Tängsjö fl y. Den västra delen kan mera ses som en bufferzon 
(arronderingsmark) och kommer att ge naturvärden först på längre sikt.

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling.



33

Delområde 15

Allmän beskrivning
Äldre barrblandbestånd längst i norr utmed landsvägen som avgränsar det föreslagna 
reservatet. Granen dominerar stora delar men efter Gudrun har förhållandena förändrats. 
Större delen är nerblåst och kvarstående träd är till stor del angripna av granbarkborre. All död 
granved har sparats, vilket på många ställen gör skogen mycket svårforcerad. Längst i nordost 
återstår ännu en grupp kvarstående grova granar. Här växer gammelgranslaven Lecanactis 
abietina som också sågs på äldre glasbjörk. I nordväst är andelen tall större på lite mindre 
bördig mark. Tallarnas ålder varierar från knappt 100 år till 130-200 år. Äldre torrträd av 
både gran och tall förekommer här liksom lågor av äldre datum än Gudrun. Marksvampfl oran 
innehåller dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum och svart taggsvamp Phellodon niger. 
Tallparasiten blomkålssvamp Sparassis crispa noterades här. 

Naturvärde
Naturvärdet är högt, särskilt i nordväst där de gamla tallarna växer som erbjuder kräsna 
mykorrhiza-arter utrymme. Rikedomen på död granved i östra delen ger förutsättningar för 
vedsvampar och vedinsekter.
 
Bedömning
Värdekärna som sedan tidigare pekats ut av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventerare. 

Förslag på skötsel
Fri utveckling men där smärre ingrepp kan behövas genom närheten till landsvägen. 
Högvuxna grova granar som riskerar att falla ut på vägen måste måhända handfällas men kan 
lämnas kvar som lågor. Högstubbar har sedan tidigare tillskapats av torrgranar som dödats av 
granbarkborrar. 

Gammelskog i delområde 15, lokal för rödlistade marktaggsvampar.
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Delområde 16

Allmän beskrivning
Dykärret är i huvudsak en tallsumpskog som är påverkad av dikning. Gamla träd saknas. 
Centrala delen har karaktär av tallmosse. I perifera delar ingår ungskogsplanteringar av gran. 

Naturvärde
Lågt naturvärde som följd av dikning och frånvaro av gamla träd. 
 
Bedömning
Utvecklingsmark där våtmarks-vegetation kan bevaras om diket däms. Granplanteringen är 
arronderingsmark.

Förslag på skötsel
Diket kan proppas för att bevara en mernaturlig våtmarksvegetation. Granplanteringar 
avverkas för att lämna plats för lövföryngring.

Delområde 17

Allmän beskrivning
Sluttningarna sydöst om Tängsjön täcks genomgående av unga planterade barrskogar. 
Området kantas av contortatallplanteringar i sydöst. Norr om detta område fi nns äldre 
inägomarker efter torpet Lidholmen. Den norra halvan av området, norr om kraftledningen, är 
gammal inägomark från torpet Tängnaholm. De gamla åkrarna är täckta av granplanteringar 
medan det som varit ängsmark mestadels är tallplanterat. En del av de äldre åkermarkerna är 
avverkade efter stormskador. De är nu granplanterade igen.

Stenmurar, granplanterad gammal åker vid platsen för Tägnaholm. I förgrunden en äldre sälg. Delom-
råde 17.
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Runt torplämningarna fi nns mängder av odlingsrösen och långa stenmurar. En gammal 
väg, numera som en skogskörväg, leder fram till torplämningarna. Här fi nns också en del 
medelålders asp. Asp och björk fi nns också i en remsa utmed Tängsjön. Sälg är också ett 
påtagligt inslag på de gamla inägomarkerna, en del av dessa är äldre.

Den södra delen, söder om kraftledningen som är dragen genom området, är en planterad 
tallskog med en del björkinslag. 

Åldern på barrbestånden kan bedömas vara 30-40 år.

Naturvärde
Området har låga naturvärden.

Bedömning
Placeringen av detta område och det låga naturvärdet gör att man kan överväga om det ska tas 
med i ett reservat. Den kommer att ta tid innan området utvecklar naturvärden. Särskilt gäller 
detta området norr om kraftledningen. Det lämpar sig också illa för restaurering genom brand, 
det är för fuktigt och brandhistorik ligger sannolikt mycket långt tillbaka i tiden och det kan 
vara svårt att avgränsa bränderna. Brand och avveckling av granbestånden i norr kan annars 
vara det enda tänkbara för att snabbare få högre naturvärden.

Förslag på skötsel
Om området tas med i ett reservat bör de norra delarna avverkas och lövträd tillåtas att 
föryngra sig naturligt här. De södra delarna kan brännas för att snabbare få nya strukturer och 
värden.

Gamla åkermarker ned mot Tängsjön. De har tidigare varit granplanterade men är nu avverkade och 
åter granplanerade. Delområde 17.
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Delområde 18

Allmän beskrivning
Detta område innefattar skogsmarkerna sydväst, söder och sydöst om Andrees mosse, 
begränsat av vägar i väster och söder. I huvudsak är det tallskogar men även granbestånd 
fi nns. Åldrarna varierar från unga planteringar till mogen skog med en maximal ålder av 80-
90 år. Unga planteringar fi nns längst i söder utmed vägen. Ungskogar av tall och gran fi nns 
rakt söder om Andrees mosse. En tät 40-50-årig granskog fi nns sydöst om Andrees mosse. 
Lite äldre, gallrad tallskog fi nns väster och sydväst om Andrees mosse. Större bråtar med 
vindfällen fi nns i de västra delarna, här är också större inslag av gran i bestånden.

Markerna är genomgående av friska ristyper med artfattig kärlväxtfl ora.

Söder om Andrees mosse fi nns större områden med typiska hackerör.

Naturvärde
Området har begränsade naturvärden.

Bedömning
Detta är ett bra utvecklingsområde genom att det gränsar till ett större stråk av värdekärnor 
utmed Andrees mosse. Genom de stora bråtarna med död ved i de västra delarna och luckighet 
har skogen en bra struktur för att förhållandevis snabbt utveckla högre naturvärden. 

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling. De unga granplanteringarna i de södra delarna skulle 
kunna avvecklas för att lämna plats för naturligt föryngrat löv som sen får utvecklas fritt.

Ung tallplantering med odlingsröse på de gamla inägomarkerna vid Tägnaholm. Delområde 17.
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Delområde 19

Allmän beskrivning
Detta delområde innefattar ett antal värdekärnor på fastmarkerna i anslutning till Andrees 
mosse. De äldsta partierna ligger i södra kanten av Andree mosse där det fi nns enstaka tallar 
med en ålder upp till 200 år. Här fi nns även gammal gran och lågor efter mycket gamla granar. 
Längre mot väster fi nns kantzoner med framför allt gammal gran. Enstaka björk fi nns i dessa 
bestånd men sällan av betydande ålder. Några ytor med bråtar efter stormarna Gudrun och Per 
fi nns med i de centrala delarna. En barrblandskog väster om vägen med frisk barrblandskog 
ingår också i detta delområde.

Typiskt i dessa delområden är välutvecklad epifytfl ora med frekventa förekomster av garnlav 
Alectoria sarmentosa, mängder av gammelgranslav Lecanactis abietina och någon förekomst 
av kattfotslav Arthonia leucopellaea. Stor revmossa Bazzania trilobata fi nns på fl era ställen 
och knärot i beståndet väster om vägen – den enda som noterades i hela området. I dessa delar 
fi nns också äldre lågor med intressant mosspåväxt.

Naturvärde
Detta delområde har högt naturvärde.

Bedömning
Ett långt stråk med värdekärnor som är viktiga vid uppbyggnaden av naturvärden öster om det 
gamla naturreservatet Vitthult.

Förslag på skötsel
Områdena bör lämnas till fri utveckling.

Delområde 18 täcks av barrskog i olika åldrar. I de fl esta fall dominerar tall men det fi nns mindre gran-
dominerade partier. Bilden visar en vanlig ålder och trädslagssammansättning.
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Delområde 20

Allmän beskrivning
Andrees mosse ligger söder om Tägnaholm. Mossen har fått sitt namn efter att ballongfararen 
Andrée gjorde en nödlandning här under sina tester av ballonger 1896. 

Mossens hydrologi står under visst infl ytande från Tängsjöns vattenstånd. Tängsjön sänktes 
1884. Av större betydelse är dock de dikningar av mossen som företogs under första halvan 
av 1900-talet. Andrees mosse har av allt att döma fått en välutvecklad trädväxt efter detta. Det 
faktum att förhållandevis ung tallskog - de äldsta träden är ej över 80-90 år – täcker mossen 
talar för det. Att en nödlandning med ballong skedde för drygt 100 år sen talar för att mossen 
var betydligt öppnare, idag skulle en ballonglandning inte rekommenderas.

Gammelskog 
söder om Andrees 
mosse. 
Delområde 19.
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Vegetationstypen är av tallmossetyp men endast mindre delar kan klassas som 
skvattramtallmosse. Tuvull är påfallande vanligt i vissa delar. Död ved förekommer sparsamt 
och mest i klena dimensioner. Äldre torrträd och lågor är ovanliga.

Naturvärde
Området har begränsade naturvärden. 

Bedömning
Andrees mosse är ett bra utvecklingsområde som gränsar till stora områden med värdekärna.

Förslag på skötsel
Området bör lämnas till fri utveckling.

Delområde 21

Allmän beskrivning
Rastplats vid Stora Brorsmåla. Rastbord och bänk står uppställda jämte p-plats. Några 
pelarformade enar bidrar till trivseln och skymmer inte utsikten mot gräsmarker och 
Bolsgölen.

Naturvärde
Sociala naturvärden höga.

Bedömning
Fyller en viktig funktion för besökare av reservatet. Andra iordningsställda rastplatser fi nns 
vid Vitthults urskog och fl er behövs knappast.

Förslag på skötsel
Gräsmarken kring rastbordet slås årligen. P-platsen grusas vid behov.

Andrees mosse. Delområde 20.
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5. Diskussion över naturvärden och förslag på naturvårdsmål

Barrskogens naturvärden
Området har stora värden som barrskog. Den mycket höga åldern på både tall och gran har 
få motsvarigheter i länet. Mängden död ved är efter stormarna mycket god. Och det fi nns 
fl era arter knutna till död ved. Vitthults urskog har främst uppmärksammats för sina gamla 
tallar. Det ska framhållas att det fi nns krävande arter knutna såväl till gran som till tall. Det 
fi nns fl era rödlistade svampar och mossor som noterats på granlågor. Hela området är en bra 
representant för den regionala värdetrakten, även om brandhistoriken ligger långt tillbaka i 
tiden.

Hänglavfl oran är mycket rik i värdekärnorna och garnlaven Alectoria sarmentosa påträffas 
över stora områden.

De markkemiskt mycket magra markerna gör att artlistorna över marklevande växter inte 
blir så långa. I området fi nns inte heller påtagliga branter och marker med mängder av grova 
block. Detta gör att stenlevande arter också har en begränsad mångfald. 

Vi delar de uppfattningar som presenteras i inventeringen av skyddsvärda statliga skogar 
(Naturvårdsverket 2004) att området har stor utvecklingspotential, att det i sig självt och 
tillsammans med ett kluster av andra skyddade barrskogsområden inom 20 km radie har 
goda förutsättningar att bevara naturvärden knutna till barrskog av såväl tall som gran. Det 
faktum att markerna i stort sett lämnats utan åtgärder efter stormarna Gudrun och Per gör att 
skogsekosystemen snabbare kommer att utveckla höga naturvärden då här fi nns gott om död 
ved, en luckighet som gynnar ny trädföryngring och högre åldersvariation samt en öppenhet 
som gynnar ljusälskande organismer.

För bevarande av befi ntliga naturvärden knutna till barrblandskogar och tallmossar anser vi att 
fri utveckling är lämpligast.

Områdets storlek
Området är tillräckligt stort för att buffra för slumpmässiga utdöenden av barrskogsarter. 
Området sköter sig själv bra och den inriktning på fri utveckling som anges för de tidigare 
reservaten kan vara riktgivande för stora delar av ett utvidgat reservat. Det är viktigt att den 
dynamik som vind och barkborreangrepp skapar och har skapat i området får fortsätta. 

Naturvärdena knutna till lövskog. 
Mängden löv är påfallande liten i området. Endast björken är spridd i markerna. 
Men runt Stora Brorsmåla fi nns lövmiljöer som dessutom har påfallande höga kvalitéer. 
Lönnen i området har höga naturvärden och det är viktigt att lönn i olika åldrar, särskilt gamla 
träd, fi nns kontinuerligt i området. Även aspen runt Stora Brorsmåla har höga naturvärden. 
Hasselbuskarna är också ett trevligt inslag. Det fi nns risk för utdöenden av rödlistade arter 
om inte lönn och asp fi nns i framtiden i tillräckliga mängder. Ansvariga för reservatet bör ha 
god fokus på detta. Här fordras en kombination av beteshävd och vaksamhet på föryngring av 
olika lövträd samtidigt som de äldsta träden och död lövved bevaras.

Mängden löv i området kan ökas genom att ett antal av de yngre granplanteringarna avvecklas 
och löv får utvecklas på dessa ytor.

Brand som störningsregim och skötsel.
Området har inga tydliga spår av brand. Vi bedömer att naturvårdsbränning inte ska vara en 
huvudpunkt i skötseln av detta område. Men genom bränning i sydväst kan värden knutna 
till tall ökas på sikt. På ett mer övergripande plan är brand i tall- och barrblandskogarna 
positivt för utveckling av naturvärden. Riskerna för att för stora arealer brinner av vid 
en naturvårdsbränning i värdekärnorna är dock stor. Dessutom fi nns för närvarande stora 
mängder torrt bränsle genom all stående och liggande död ved, vilket ökar riskerna för att 
bränderna får okontrollerad utveckling. En skogsbrand som uppstår bör begränsas så att inte 
allt för stora arealer brinner av. Genom utsträckning av vägar och våtmarker bör detta vara en 
rimlig uppgift. 
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Betesmarkerna runt Stora Brorsmåla.
Det är viktigt att gräsmarkerna runt stora Brorsmåla även i fortsättningen hävdas. 

Återskapande av sjöarna genom uppdämning
Vi har inte gjort en bedömning av de tekniska möjligheterna att dämma sjöarna Tängsjön och 
Träholmasjön. Vi kan därför inte ha några synpunkter på vad en sådan dämning skulle kosta. 
Vi kan dock konstatera att genom sänkningen har skapats stora arealer öppen, blöt våtmark. 
Denna tycks uppskattas av fl era vadare liksom sångsvan och fl era par tranor. De klarvattenytor 
som fi nns tycks tillräckliga även för en del änder.

Det är tveksamt om en dämning skulle ge tillbaka stora delar av sjöarnas forna vattenspeglar. 
De starrmader och gungfl yn som fi nns kommer sannolikt till stor del att fl yta med upp vid 
en vattenhöjning. Att genomföra full restaurering genom grävning och borttagning av humus 
och rotfi ltar är inte motiverat kostnadsmässigt. Den biologiska vinsten med sådana åtgärder är 
begränsad.

Bör uppkommande tall avverkas på Tängsjö fl y?
Tängsjö fl y har under de senaste decennierna fått en påväxt av tall, i likhet med många andra 
mossar i södra Sverige. Vi bedömer inte Tängsjö fl y som en lämplig mosse att arbeta med 
avveckling av uppkommet trädskikt. Det är knappast troligt att några biologiska vinster står 
i proportion till de kostnader som sådana avverkningar skulle kräva. Ljungpiparen, som trivs 
på öppna, lite torrare myrar, är så ovanlig i regionen att den inte ens förekommer på större 
lämpliga, mer öppna mossar i trakten. Runt sjöarna Tängsjön och Träholmasjön fi nns stora 
arealer blöt öppen våtmark – lämpliga biotoper för både tofsvipa och grönbena. Dessutom 
är tallmossemiljöerna viktiga för tjädern i området. Något cyniskt skulle man kunna säga att 
sänkningen och igenväxningen av sjöarna i viss mån kompenserar för den igenväxning av träd 
som sker på Tängsjö fl y.
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Bilaga 1: Kartor över delområdesindelning
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