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FÖRORD 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har en botanisk inventering utförts 1994 i 
Råshult-Djäknabygd. Vegetationen har dokumenterats i fasta provytor för att eventuella 
vegetationsförändringar under restaureringsarbetet och den fortsatta hävden ska kmma 
följas upp. Arbetet har finansierats av Naturvårdsverket. 

Råshult är en del av ett område av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i ett 
större område av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet. Råshult
Djäknabygd ingår i ett större sammanhängande kulturlandskap kring Möckeln. På 
grundval av de biologiska, landskapsmässiga och geologiska värdena har Råshult
Djäknabygd erhållit den högsta värdeklassen i naturvårdsprogrammet för Kronobergs 
län. I området fi1111s slåtter- och betesmarker som klassats som mycket värdefulla i 
Länsstyrelsens ängs-: och hagmarksinventering och som därför har prioriterats i 
Länsstyrelsens åtgärdsprogram för bevarandet av odlingslandskapets natur- och 
kulturmiljövärden i Kronobergs län. 

Råshult Södergård och den del av Djäknabygd som ligger öster om järnvägen blev 
kyrkoreservat 1992. Syftet med kyrkoreservatet är att bevara och utveckla skogs- och 
odlingslandskapet inom reservatet så att det kan ge en uppfattning om hur landskapet 
såg ut på Li1mes tid. 

Från kulturmiljövårdens sida har Råshult sedan länge varit av intresse för återskapandet 
av ett historiskt landskap. I Råshult ligger de kulturhistoriska värdena i landskapets 
historia, men också i att Råshult är Linnes födelseplats. För att lyfta fram de 
kulturhistoriska och biologiska värdena i landskapet skall åker, äng och utmark ha den 
utbredning de hade före den agrara revolutionen. Avsikten är att visa landskapets 
struktur som det kan ha sett ut under 1700-talet. 

Naturvärdena inom hela området är mycket stora. I slåtterängen i Råshult och på 
betesmarker i Råshult och Djäknabygd förekommer många växter som i dag är ovanliga. 
Dessa arter är beroende av en ålderdomlig skötsel utan tillförsel av konstgödsel och 
bekämpningsmedel. Inom området finns hotade och hänsynskrävande lavar och 
vedinsekter som är bundna främst till grova, ihåliga och levande lövträd, främst bok och 
ek. I kyrkoreservatet förekommer dessutom några hänsynskrävande fågelarter. 

Föreliggande undersökning utgör också ett led i ett större arbete med uppföljning av 
skötseleffekter på växtlivet i ängs- och hagmarker i Kronobergs län. 
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1. INLEDNING 
På uppdrag av och i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län har en 
dokumentation av vegetationen i kyrkoreservatet Råshult-Djäknabygd i Älmhults 
kommun genomförts (karta 1). Handledare för undersökningen har varit Jörgen 
Andersson vid Länsstyrelsens miljövårdsenhet. Gunnel Jansson vid samma enhet har 
bearbetat kartorna. 

Syftet med undersökningen är att möjliggöra en uppföljning av vegetationsutvecklingen 
i samband med restaureringsåtgärder i området. 

I första hand omfattar dokumentationen utläggning av fasta provytor och analyser av 
vegetationen i dessa. I arbetet ingick dessutom att upprätta en vegetationskarta över fält
skiktet med tillhörande beskrivning av förekommande vegetationstyper. En karta över 
områdets markanvändning har även upprättats. Provytoma har fotodokumenterats. Slut
ligen har en sammanställning gjorts av de arter som påträffats vid analysen av 
provytoma och i samband med vegetationskarteringen. 

2.METODIK 
Vegetationen har analyserats i 13 olika områden, sk analysområden (karta 4). 
Ytterligare provytor kan i framtiden komma att läggas ut bl a i samband med 
restaurering av utmarken. 

Vegetationsanalysema har utförts i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Ekstam 
1993). 

Tre olika analysmetoder har använts: frekvensbestämning av enskilda arter. art/area
analys son:i inkluderar täckningsgradsanalys samt nålsticksanalys. Oftast har bara en 

. metod använts inom respektive analysområde, men inom några områden har ett par 
metoder kombinerats . 

. Fältarbetet utfördes mellan den 28 juni och den 18 juli 1994. 

Kartorna är digitalt framställda med hjälp av GIS-verktyget Arc/info. 

2.1 Permanentmarkering av provytor 
Provytorna har permanentmarkerats med ett järnrör eller en metallplatta inom fuktiga 
områden. Rören och plattorna har slagits ner i marken så att översta delen ligger ungefär 
tre centimeter under markytan. På så sätt kan dessa återfinnas med hjälp av 
metalldetektor och fingrarna. 

Vid frekvensbestämningar av enskilda arter har småytorna om 1 m2 permanentmarkerats 
i sina södra hörn. Vid utslumpade nålsticksmätningar inom en fast storyta om I 00 m2 

har storytan markerats i sin mittpunkt. Vid nålsticksmätningar längs en fast linje har 
linjens båda ändpunkter markerats. Vid art/area-analyser har ytorna markerats olika i 
olika analysområden. · 
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Vid frekvensbestämningarna har flera småytor lagts ut inom en tänkt storyta. För att 
underlätta identifieringen av rören har en bit plaströr stuckits ner i det järnrör som mar
kerar yta I ( figur I). 

1-TUHS 
JÄR.AI f?6R 

Figur l. Järnrörens placering under markytan. Då man har flera järnrör nära varandra, 
har ett plaströr stuckits ner i rör l för att underlätta identifieringen. Efter Ekstam (1993). 

2.2 Inmätning av provytor 
Från lämpligt belägna utgångspunkter har läget för provytornas fasta markeringar mätts 
in med hjälp av kompass och måttband. Med utgångspunkter menas i detta fall stora 
stenar, odlingsrösen och stengärdesgårdar. En kompass indelad i 360 grader har använts. 
Vid inmätning av en storyta som innehåller småytor har endast storytans mittrör. det vill 
säga rör l eller småyta I, mätts in till utgångspunkter. Småytorna i en storyta har sedan 
mätts in till storytans mittrör. För varje analysområde har gjorts skisser så att man med 
hjälp av måttband och kompass kan hitta tillbaka till provytorna. 

2.3 Rutramen 
Man behöver en kvadratisk rutram om en kvadratmeter (innermåtten ska vara 1,00 x 
1,00 meter) som är försedd med en decimeterskala och bokstäver, så att ramens sydöstra 
sida är graderad med bokstäver och dess sydvästra sida med siffror. På rutramens sidor 
behöver man ha små borrhål på varje decimeter så att man kan spänna upp elastiska 
snören i ett rutnät vid behov. Dessutom bör det finnas borrhål 2,5 decimeter från hörnen. 

Vid analyserna ska rutramen läggas med diagonalen i nord-sydlig riktning enligt figur 2. 
Riktningen tas ut med hjälp av kompass. Som nämnts ovan permanentmarkeras rutra
mens läge i dess södra hörn (rutramens Al). 
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Figur 2. Skissen visar hur rutramen ska vara graderad och hur ramens diagonal ska läg
gas ut i nord-sydlig riktning. Den visar även järnrörets placering i förhållande till rut
ramen. Efter Ekstam (1993). 

Till ramen behövs elastiska snören som kan spännas upp vid olika typer av analys
metoder (figur 3). 

Figur 3. Tillvägagångssättet då man spänner elastiska snören över rutramen vid olika 
typer av analysmetoder. Ramens utseende vid A) art/area-analys, B) täckningsgrads
analys och C) frekvensbestämning. Efter Ekstam (1993). 
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2.4 Frekvenshestämning 
Frekvensbestämningar har gjorts på granspira. slåttergubbe, Jungfru Marie nycklar och 
kattfot (analysumrc}de 1. 3, ./ respektive 13). Vid denna analysmetod läggs flera småytor 
ut inom en storyta. 

Vid frekvensbestämning av granspira har småytorna inte lagts ut inom någon storyta, 
eftersom arten är utspridd inom ett område som inte ryms inom en storyta. Sex kvadra
tiska småytor om 1 m2 har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning och 
permanentmarkerats. · 

Vid frekvensbestämning av slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar har, för varje analys
område, fem småytor lagts ut inom en tänkt kvadratisk storyta om 100 m2. Småytorna 
har lagts ut subjektivt till platser som bedöms spegla individtätheten inom beståndet. 
Småytorna är kvadratiska och 1 m2 stora. Småyto~a har lagts ut med diagonalen i nord
sydlig riktning och permanentmarkerats med järnrör. 

Frekvensbestämningen av kattfot har kombinerats med en art/area-analys, så att art/area
analysens 4 m2 stora yta fått utgöra fyra småytor på 1 m2 . Provytan har permanent
markerats som vid en art/area-analys, vilket betyder att det bara är frekvens
bestämningens småyta 1 som har markerats med ett järnrör. 

Vid en frekvensbestämning spänns de elastiska snörena upp enligt figur 3C, så att man 
får ett rutnät bestående av 1 dm2 stora ytor. 

Granspira har räknats individvis, vilket har varit möjligt eftersom arten är fröspridd och 
saknar förmåga till vegetativ spridning. 

Frekvensbestämningen av slåttergubbe har bestått i att räkna dess bladrosetter. Arten har 
förmåga till vegetativ spridning men bildar jordblad i form av tydliga bladrosetter vid 
markytan. Dessa bladrosetter utgör början till nya i11divider. En bladrosett tillförs den 
yta av en dm2 i vilken den har sitt centrum belägen. Om man följer slåttergubbens 
rosettbildning, genom att mäta frekvensen av bladrosetter, får man ett bra mått på artens 
vitalitet och förmåga till spridning. 

Frekvensbestämningen av Jungfu Marie nycklar har bestått i att antalet individer för 
varje dm2 räknats. Varje individ har bara antecknats för en yta av 1 dm2• 

Kattfot har analyserats endast med avseende på förekomst/icke förekomst. Den har 
registrerats som befintlig om någon levande växtdel funnits inom en dm2-yta. Detta 
analyssätt är lämpligt för fleråriga arter som har förmåga att sprida sig vegetativt. Före
komst har noterats med ett kryss i den aktuella ytan. 

2.5 Nålsticksanalys 
Med hjälp av nålsticksmetoden kan man mäta mängdförhållandena hos arter på ett mer 
objektivt sätt än vad som är möjligt med täckningsgradsuppskattningar. Mätningarna 
blir på så sätt mer tillförlitliga och exakta, men tar dock längre tid att utföra än en 
täcknings gradsanalys. 

Till sin hjälp har man en nålsticksram av trä (figur 4). Metoden går ut på att man har en 
nål, med en diameter på 2 mm, som sitter fast på en rundstav av trä. Man låter staven gå 
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ner genom de hål som finns i ramen. För varje så kallat stick antecknar man de arter som 
nålen nuddar vid. på sin väg ner mot marken. Samma art antecknas dock bara en gång 
för varje stick. Om nålen träffar en mossa, svamp eller lav noteras även dessa i proto
kollet. Noteringar om en träff i sten. förna eller bar jord sker bara om nålen på sin väg 
mot marken inte träffar någon levande växt. 

Figur 4. Nålsticksram. Figuren visar den nålsticksram som utarbetats av Naturvårds
verket, där nålsticksramen har 21 positioner (hål). Mellan varje position är det fem 
centimeter. Nålens diameter är två millimeter. 

När det första sticket är gjort går man vidare till nästa hål eller position, tills alla posi
tionerna på ramen analyserats färdigt. Nålsticksmetoden kan användas på två sätt. Det 
ena sättet innebär att man analyserar vegetationen längs en fast linje, medan man i det 
andra fallet utnyttjar sig av en storyta. 

Nålsticksmätningar längs en fast linje 
Vid en nålsticksanalys längs en fast linje (transekt) måste man se till att vegetationen i 
området är så homogen som möjligt. Utgångspunkten och slutpunkten för linjen per
manentmarkeras. Linjen ska vara 13,00 meter lång, vilket ska motsvara tio ramlängder 
eller förband på den nålsticksram som utarbetats av Naturvårdsverket. När det första 
förbandet analyserats färdigt flyttas den ramstolpe som sitter närmast utgångspunkten 
till en ny plats längs linjen. Den andra stolpen :far sitta kvar på sin gamla plats. Därefter 
kan det nya (andra) förbandet analyseras. När detta är gjort är det den andra ramstolpens 
tur att flyttas utefter linjen. Härigenom kommer nålsticksramen att flyttas ram för ram 
tills de tio förbanden, med sina 210 positioner (stick), och därmed linjen har analyserats 
färdigt. 

Denna analysmetod h~ använts vid ett tillfälle, i ett parti med svinrot (analysområde 5). 
Då nålsticksramen visade sig ha en annan längd och 23 positioner i stället för 21, kom 
linjen att bestå av 23 8 positioner i stället för 210. 
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Ut slumpade nålsticksmätningar inom en fast storyta om 100 1112 

I stället för att utföra en nålsticksana!ys längs en fast linje kan man göra utslumpade nål
sticksmätningar inom en fast storyta. Denna ska vara kvadratisk, 100 m2 stor och ha 
homogen vegetation. En analys med detta tillvägagångssätt tar oftast längre tid än en 
analys längs en fast linje, men man filr data med högre statistisk signifikans. 

Inom den fasta storytan slumpar man ut sex till åtta småytor som vardera är 1 m2 stora. 
Endast storytan permanentmarkeras . Vid nästa uppföljningstillfölle slumpas nya småytor 
ut. Med hjälp av nålsticksramen gör man mellan 50 och I 00 stick i varje småyta. Natur
vårdsverket föreslår ett genomsnitt om 525 stick i storytan. 

I varje storyta har med hjälp av en slumptalstabell sju småytor slumpats ut. I vmje 
småyta har 76 stick gjorts. (Nålsticksramen sattes parallellt och med någorlunda jämna 
avstånd över småytan fyra gånger och 19 stick gjordes per ramlängd). Totalt har 532 
stick gjorts per storyta. 

2.6 Art/area-analys 
Metoden med art/area-analys, som tidigare använts för att fastställa vilken minsta yta 
som en provyta bör ha för att man ska få med flertalet arter vid en vegetationsunder
sökning, har visat sig vara användbar när man vill följa förändringar i artdiversiteten 
(artrikedomen) över tiden i växtsamhällen. Även när diversiteten ska jämföras mellan 
tex olika växtsamhällen och geografiska platser kan metoden användas. 

För att art/area-analysmetoden ska fungera bra krävs det att provytan är tillräckligt stor 
så att den innehåller flertalet arter i växtsamhället, att området är enhetligt och att 
vegetationen är homogen. 

Som standard för en art/area-analys i svenska ängs- och hagmarker föreslås en minsta 
area om 4 m2• Vid analysen använder man sig av en kvadratisk rutram om 1 m2. Rut
ramens diagonal ska ligga i nord-sydlig riktning. Över ramen spänner man upp elastiska 
snören så att man får ytor med måtten: 1, 2, 4, 9, 16, 25 och 49 dm2 ( figur 3 A). Man 
utgår från ruta Al, i rutramens södra del, och noterar de arter (kärl växter) som med 
någon växtdel befinner sig inom denna dm2-ruta. Därefter ökar man ytan till 2 dm2, 

genom att gå till ruta A2, och antecknar de nytillkomna arterna. Sedan ökar man till 4 
dm2 och noterar de nya arterna. Vidare fortsätter man att öka ytan diagonalt över 
rntramen till 9, 16, 25, 49 och slutligen 100 dm2• 

När arean 49-100 dm2 analyserats färdigt görs ett avbrott i art/area-analysen och man 
utför en täckningsgradsanalys av 1-m2-ytan (figur 3 B). Eftersom man redan antecknat 
vilka arter som förekommer i l-m2-ytan, får man nästan täckningsgradsanalysen på 
köpet då man bara antecknar respektive arts täckningsgrad. Om det finns fläckar av bar 
jord, stenar och förna anger man även täckningen för dessa. Täckningsgraden skattas 
efter en sexgradig skala enligt tabell 1. 
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Tabell 1. TUckningsgraden skattas enligt följande sexgrndiga skala (efter Ekstam 1993): 
Täckningsgrndsklass T~ickt del av provytan inom intervallen 
+ <!% 

1-6% 
2 6-12% 
3 12-25~~ 
4 25-503/o 
5 50-100~~ 

Efter täckningsgradsanalysen på ytan l m2 fortsätter man med art/area-analysen. Man 
går vidare från arean I 00 dm2, enligt figur 5, till 200 dm2 och avslutar analysen med att 
notera de nytillkomna arterna i arean 200-400 dm2• Till sin hjälp behöver man en 2-
meters tumstock för att få en yta om 4 m2. 

/ 
/ 

/ 

' ' ' 

.,, 

/ 

' 

/ 
/ 

' 

,, 

Figur 5. Figuren visar art/area-analysens olika delytor och hur ramen kan utnyttjas, med 
hjälp av en 2-meters tumstock, för att få en yta på 200 respektive 400 dm2• 

2.7 Bearbetning 
Vidji·ekvensbestämningarna uttrycks frekvensen som antalet individer eller rosetter per 
m2• Vid frekvensbestämning genom registrering av förekomst/icke förekomst uttrycks 
frekvensen i procent. 

Vid nålsticksanalyserna räknar man för varje art ut den relativa abundansen, det vill 
säga träffprocent. Med denna kan man sedan gå in i tabell 1 och avläsa den täcknings
grad som den motsvarar. 

Vid art/area-analyser anger man det kumulativa och totala antalet arter per analys. Det 
totala antalet arter som finns vid 400 dm2 motsvarar N-max. För att kunna få ett 
jämförbart mått på artdiversiteten både i olika växtsamhällen och i ett och samma växt
samhälle över tiden kan man använda sig av måttet "N-max minus 50 procent". Art
diversiteten uttrycks då som "antalet arter per dm2 vid N-max minus 50 %". Diversiteten 
fas genom att man för varje analys ritar en art/area-kurva och i denna utläser en area då 
antalet arter minskats med 50 %. 
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2.8 Fotodokunientation 
Alla de 13 analysområdena har fotograferats utifrån mer eller mindre beständiga 
punkter, så kallade fotopunkter i terrängen. [ de flesta fall sammanfaller fotopunkterna 
med utgångspunkterna för inmätning av analysytorna. Fotodokumentationen består av 
översiktsfotografier över storytor, småytor och linjer. De analyserade ytornas fasta 
markeringar har försetts med långa, vita pinnar så att ytornas lägen framträder så tydligt 
som möjligt på fotografierna. Karta 5 visar fotopunkterna för de fotografier som tagits 
på analysytorna. Fotografier har även tagits på foto- och utgångspunkterna i terrängen 
(bilaga 3). 

Vid fotograferingen har ett normalobjektiv (brännvidd 50 mm) använts. 

Fotografierna med tillhörande bildtexter förvaras i två små fotoalbum på Länsstyrelsens 
miljövårdsenhet. Bildtexten till fotografierna i rapporten återfinns i bilaga 2. 

2.9 Vegetation och markanvändning 
En karta över fältskiktets vegetation i området har upprättats (karta 2). Som underlag vid 
karteringen användes den ekonomiska kartan uppförstorad till skala 1 :5000. Av
gränsningen av vegetationstypema har skett i fält. Därvid har skogsbruksplanen 
(Samuelsson 1992) över delar av området varit till god hjälp. Områden som är mindre 
än ca 200 m2 har ej karterats. Indelningen av fältskiktet i olika vegetationstyper grundar 
sig på resultatet av provyteanalyserna och allmänna vegetationsanteckningar. 

Namngivningen av de olika vegetationstypema följer Nordiska ministerrådet (1984) och 
Naturvårdsverket (1987). I de fall det varit svårt att inordna vegetationstyper i de veder
tagna, beskrivna växtsamhällena har en friare namngivning använts. 

En karta i skala 1 :7500 över den nuvarande markanvändningen har upprättats (karta 3). 

2.10 Nomenklatur 
Kärl växternas nomenklatur följer Krok & Almquist ( 1994), medan mossornas nomen
klatur följer Hallingbäck & Holmåsen ( 1985). Några växter har endast bestämts till 
släkte. 

Vissa mossor har artbestämts med hjälp av mikroskop. 
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3. RESULTAT 

3.1 Analysomd'adena 
Nedan följer en allmän beskrivning av de olika analysområdena. Analysområdena I till 
och med I I är belägna i Råshult, medan de två övriga (analysområdena 12 och 13) 
ligger i Djäknabygd. För att hitta tillbaka till ytorna måste man ta hjälp av karta 4 där de 
olika analysområdena är utsatta. Fotografierna är också till hjälp då man vid en upp
följning vill hitta de gamla ytorna. En närmare beskrivning över ytornas lägen finns i 
bilaga 1. 

I ängsområdet i Råshult hävdas i stort sett all mark med slåtter. Då det vid 
beskrivningen av ' respektive analysområde inte nämnts något om ett analysområdes 
skötsel, hävdas detta med slåtter. Ängsmarken räfsas på våren på oförmultnad förna och 
björkris och slås i juli och augusti. Dessutom efterbetas marken av nötkreatur. 

Analysområde I 
Området är beläget i en dunge, som till största delen består av björk, och ligger i den 
södra delen av ängsområdet. 

I dungens södra del finns sex ytor för frekvensbestämning av granspira. Fältskiktet be
står till största delen av blåtåtel. 

Granspira finns bara i detta område i kyrkoreservatet och är utspridd i ett stråk i den 
södra delen av dungen, som gränsar mot den gamla åkern. Analysytorna för frekvens
bestämning av granspira (analysområde I) ligger utspridda i detta stråk. Ett par 
exemplar av granspira har spritt sig upp mot den gamla åkern och finns i kanten av 
denna. Dessutom har ett exemplar noterats i fägatan. 

Analysområde 2 
Området ligger strax norr om lokalen för granspira, också i dungen. Området är relativt 
öppet och här och var står gamla ekar. Fältskiktet består till största delen av blåtåtel. I 
området finns tuvor med risvegetation. Det är i denna dunge som klockgentiana har sin 
utbredning. Eftersom den inte blommade då området analyserades har den inte ingått i 
någon analys för frekven~bestämning. 

I området har en linje för art/area-analys lagts ut. Linjen går i nordvästlig-sydostlig rikt
ning och består av fem analysytor. Med ytorna har representativa delar av området täckts 
in, dvs både tuvor och depressioner. Även beståndet med videört som finns i nordväst, 
nära gärdesgården, har täckts in. 

Analysområde 3 
Denna lokal ligger också i ängsområdets södra del. I fältskiktet finns, förutom slåtter
gubbe, bl a krnståtel, vårbrodd, vårfryle, ängsskallra, Jungfru Marie nycklar, ljung, 
lingon, ekorrbär, kovall, gökärt, liljekonvalje och blodrot. I analysområdet finns fem 
småytor för frekvensbestämning av slåttergubbe. 

Analysområde 4 
Detta område ligger i ängsmarkens centrala delar, nära fägatan. I detta område finns fem 
småytor, i vilka gjorts frekvensbestämningar av Jungfru Marie nycklar. I fältskiktet finns 
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dessutom arter som vårbrodd. knägrtis, hirsstarr. svinrot. ängsskallra. gökärt. vitsippa. 
jungfrulin och slåttergubbe. 

Analysområde 5 
Precis söder om analysområde 4 ligger detta analysområde. Fältskiktet domineras av 
svinrot. I detta parti med svinrot är det utlagt en linje för nålsticksanalys. I närheten av 
linjen finns ett par hasselbuskar och några hamlade lindar. 

Analysområde 6 
I ängsmarkens centrala. delar, öster om Linnegrottan, finns en sluttning som går ner mot 
en mosse. En linje har, lagts i nord-sydlig riktning som börjar ovanför sluttningen och 
slutar nere på mosseplanet. I detta analysområde har två olika metoder använts. 
Sammanlagt finns det fyra ytor längs linjen. Rör 1, som är beläget ovanför sluttningen, 
utgör mittpunkt i en storyta i vilken vegetationen analyserats med hjälp av nålsticks
metoden. Vegetationen i denna yta utgörs av en ·gräshed av kruståteltyp. I de övriga 
ytorna (ytorna 2, 3 och 4) har art/area-analyser utförts. Yta 2 ligger i ett stråk med ijung i 
sluttningen, medan den tredje ytan ska representera laggen runt mossen. Den fjärde och 
sista ytan ligger på mosseplanet. 

Analysområde 7 
Området utgörs av en liten höjd som ligger i anslutning till f d åkermark. Stora 
stenblock på ömse sidor om en apel inramar höjden. Innanför dessa stenar är en storyta 
markerad. I denna yta har en nålsticksanalys utförts. Fältskiktet domineras av svingel. 

Analysområde 8 
Lokalen ligger på en höjd och nära gärdesgården som avgränsar ängsmarken mot söder. 
På lokalen växer mycket blåbärsris och kruståtel. I detta analysområde finns en storyta 
markerad, i vilken har gjorts en nålsticksanalys. 

Analysområde 9 
Detta område ligger i skogsdungen öster om arrendator Michaeissons bostad. I träd
skiktet dominerar björk och ek. I dungens södra del finns en storyta för nålsticksanalys. 
Lokalen är fuktig och där växer bl a blåtåtel, krnståtel, tuvtåtel. veketåg och starrarte:r. I 
depressioner återfinns t ex ältranunkel och kråkklöver. 

Detta område är ett av de två partier i ängsområdet som inte- används för slåtter. 
Däremot betas det av nötkreatur när dessa släpps på efterbete i ängen. 

Analysområde 10 
Analysområdet är beläget på en ek-bokbacke söder om ängsmarken i Råshult. Nedanför 
backen, i nordväst, finns en dunge av björk och gran. Området betas av får. 

I backen har en storyta lagts ut, i vilken vegetationen analyserats med hjälp av nålsticks
metoden. Fältskiktet består av blåbärsris. 

Analysområde 11 
Området utgörs av f d granskog som kalhöggs vintern 1992/93 och sedan röjdes och 
räfsades. En storyta för nålsticksanalys har lagts ut. Genom hygget går en gärdesgård 
(uppsatt våren 1994) som utgör gränsen mellan inägo- och utmark. För närvarande betas 
området av får. På hygget växer endast ett fåtal arter. I vissa partier är dock uppslaget av 
små björkplantor stort. 
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A nalysområcle 12 
Detta analysområde har lagts i ett stort parti med veketåg i Djäknabygd. Området ligger 
på den öppna betesmarken, inte långt ifrån järnvägen. I området har gjorts en nålsticks
analys i en storyta. 

De senaste åren har man haft ett hårt betestryck av kor och hästar samtidigt som röjning 
och bränning utförts. Där betestrycket inte varit tillräckligt bränns veketågen, vilket sker 
på våren. Enligt arrendator Bo Dahlgren har utbredningen av veketågen minskat. 
Troligen kommer om,rådet i framtiden att hävdas som slåtteräng. 

Analysområde 13 
Detta område ligger. Djäknabygd inte långt ifrån torpet Bokelund, kanten av en 
slåttervall. 

I området har gjorts en art/area-analys på den plats-där kattfot förekommer. Som nämnts 
ovan har art/area-analysen kombinerats med frekvensbestämning av kattfot. Sålunda har 
frekvensbestämningen skett i de fyra m2-ytoma som använts vid art/area-analysen. 
Analysområdet är beläget i ett hedparti där kruståtel är vanligt förekommande. 

Analysområdet betas och om fjolårsgräset blir för långt bränns det på våren. Betes
påsläppet är sent, först i början på juli månad. I området har det tidigare vuxit gran, 
hassel och björk, men dessa träd har röjts bort. Enligt arrendator Bo Dahlgren har katt
foten ökat mycket de senaste åren. 

Kattfot har bara hittats på denna lokal. Ytan för frekvensbestämningen täcker hela katt
fotsbeståndet. 

3.2 Frekvensbestämning av enskilda arter 
Vid frekvensbestämningama av granspira, slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar (figur 
6, 7 respektive 8) har alla individer räknats, både blommande och icke blommande. Vid 

. . 

frekvensbestämning av kattfot har bara närvaro/frånvaro noterats (figur 9). 
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Figur 6. Frekvensbestämning av granspira (Pedicularis sylvatica) (anal_vsområde /). Sex 
småytor har analyserats. Eftersom småyta 2 innehöll många, mycket små bladindivider 
har deras antal skattats i de dm2-ytor som är angivna med siffrorna 10 respektive 20. 
Inventeringsdatum: 29 juni 1994. 
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Figur 7. Frekvensbestämning av slåttergubbe (Arnica montana) (analysområde 3). Fem 
småytor har analyserats. Inventeringsdatum: 30 juni 1994. 
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Bild 1. 

Bild 3. 
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Figur 8. Frekvensbestämning av Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) 
(analysområde 4). Fem småytor har analyserats. lnventeringsdatum: 29 juni 1994. 
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Bild 4a. 

Bild 4b. 
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Figur 9. Frekvensbestämning av kattfot (Antennaria dioica) i Djäknabygd (analys
område 13). Fyra småytor har analyserats. Inventeringsdatum: 11 juli l 994. 

3.3 Nålsticksanalys 
Längs nålstickslinjen i partiet med svinrot (analysomrade Jl påträffades 35 kärlväxtarter 
och sju mossarter. I området är det bara svinrot och kruståtel som når någon högre 
abundans (tabell 2 & figur l 0). 
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Tabell 2. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalyscn längs den fasta linjen i partiet 
med svinrot (analysområcle 5). Inventeringsdatum: 4 juli 1994. 

Arter Antal Triiff-% Motsv. Hickn.-
träffar gradsklass 

(se tabell 12 
Svinrot (Scorzonera hwnilis) 58 10,4 2 
Kruståtel (Deschampsia.flexuosa) 57 10,2 2 
Blåtåtel (lvfolinia caerulea) 45 8,0 2 
S tarr ( Carex sp.) 41 7,3 2 
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) 23 4,1 l 
Blodrot (Potentilla erecta) 23 4,1 l 
Gökärt (Lathyrus linifolius) 22 3.9 l 
Vitsippa (Anemone nemorosa) 20 3,6 I 
Liljekonvalje ( Convallaria majalis) 18 3,2 I 
Ljung (Calluna vulgaris) 18 3,2 1 
Fårsvingel (Festuca ovina) 15 2,7 1 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 13 2,3 1 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 10 1,8 I 
Tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) 6 I, 1 1 
Angsvädd (Succisa pratensis) 6 1, 1 1 
Daggkåpa (Alchemilla vulgaris (coll.)) 5 0,9 + 
Sommarfibbla (Leontodon hispidus) 5 0,9 + 
Fryle (Luzula sp.) 4 0,7 + 
Knägräs (Danthonia decumbens) 4 0,7 + 
Klotpyrola (Pyrola media) 4 0,7 + 
Nysört (Achillea ptarmica) 4 0,7 + 
Viol ( Viola sp.) 3 0,5 + 
Björk (Betula sp.) 2 0,4 + 
Ek (Quercus robur) 2 0,4 + 
Brunven (Agrostis canina) 2 0,4 + 
Darrgräs (Briza media) 2 0,4 + 
Hirsstarr (Carex panicea) 2 0,4 + 
Jungfrulin (Polygala viilgaris) 2 0,4 + 
Stenmåra (Galiwn saxatile) 2 0,4 + 
Rödven (Agroslis capillaris) 1 0,2 + 
Blåbär (Vacciniwn myrti!lus) I 0.2 + 
Smörblomma (Ran11ncz1l us acris) 1 0,2 + 
Stenbär (Rubus saxatiles) . 1 0,2 + 
Angskovall '(1\1elampyrum pratense) 1 0,2 + 
obest. art (korgblommig) (Asteraceae) 1 0,2 + 

Föma 3 0,5 + 
Sten 2 0,4 + 

Hakmossa (Rhytidiadelphus squarrosus) 58 10,4 2 
Stor thujamossa (Thuidium tamariscinum) 39 7,0 2 
Väggmossa (Pleurozium schreberi) 24 4,3 1 
Björnmossa (Polytrichum sp.) 3 0,5 + 
Stjärnmossa (lvfnium sp.) 3 0,5 + 
Krusbjörnmossa (Atrichwn undulatum) 3 0,5 + 
Levermossa (He[2_alico12.sida) 1 0,2 + 
Totalt 560 träffar 100% 

Anmärkning: Troligtvis är violen (Viola sp.) en ängsviol (Viola canina). Starrarten (Carex sp.; icke 
blommande) kan vara blekstarr (Carex pallescens), då denna blommade rikligt i området. Levermossan 
(Hepaticopsida) tillhör ordningen Jungermanniales. 
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Figur 10. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive forna, sten o d) , 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 2. 

Bild 5. 
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I gräsheden av kruståteltyp (yta l i wwiysområde 6) dominerar kruståtel (tabell 3 & 
figur 11 ). Två arter, liljekonvalje och gökärt, intar en mellanställning medan al la övriga 
arter mängdmässigt spelar en obetydlig roll. Vid nålsticksanalysen påträffades 24 kärl
växtarter och fem mossarter. 

Tabell 3. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen på storytan i gräsheden av krus-
tåteltyp (yta 1 i analysomriide 6). Inventeringsdatum: 6 juli 1994. 

Arter Antal Träff-% Motsv. täckn.-
träffar gradsklass 

(se tabell l} 
Kruståtel (Deschampsia Jlexuosa) 412 33,0 4 
Liljekonvalje (Convdllaria majalis) 143 11,4 2 
Gökärt (Lathyrus linifo!ius) 106 8,5 2 
Fårsvingel (Festuca ovina) 45 3,6 I 
Ärenpris (Veronica officina!is) 38 3,0 1 
Rödven (Agrostis capillaris) 27 2,2 1 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 23 1,8 I 
Vitsippa (Anemone nemorosa) '),., ~-' 1,8 I 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 19 1,5 I 
Vårbrodd (Anthoxanthwn odoratum) 19 1,5 l 
Lingon ( Vaccinium vitis-idaea) 18 1,4 l 
Vårfryle (Luzula pi/osa) 15 1,2 1 
Stenmåra (Galium saxatile) 15 1,2 l 
Fryle (L11zula sp.) 14 1, 1 1 
Kovall (lvlelampyrwn sp.) 14 1,1 l 
Hagfibblor (Hieraci11m gr. Vulgatiformia) 11 0,9 + 
Ekorrbär (Maianthemum bifolium) 8 0,6 + 
Viol (Viola sp.) 8 0,6 + 
Avenbok (Carpinus betulus) 5 0,4 + 
Smultron (Fragaria vesca) 5 0,4 + 
Ek (Q11ercus rob11r) 4 0,3 + 
Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) 4 0,3 + 
Syra (Rumex sp.) 2 0,2 + 
Rönn (Sorbus aucuparia) 1 0,1 + 

Föma 0,1 + 

Väggmossa (Pleurozium s·chreberi) 112 9,0 2 
Hakmossa (Rhytidiadelphus squarrosus) 109 8,7 2 
Gräsmossa (Brachythecium sp.) 34 2,7 1 
Kvastmossa (Dicranum sp.) 13 1,0 1 
Stjärnmossa (lvlnium S[2. ) 1 0,1 + 
Totalt 1249 träffar 100% 

Anmärkning: Violen (Viola sp.) är sannolikt en ängsviol (Viola canina). Frylena (Luzula sp.) har bara 
bestämts till släkte eftersom alla inte blommade, men av de 14 individerna som träffades kunde åtta be
stämmas till knippfryle (Luwla campestris). Inom storytan finns dessutom gullris (Solidago virgaurea), 
hundäxing (Dactylis glomerata), prästkrage (Leucanthemum vulgare), fyrkantig johannesört (Hypericum 
maculatum), svartkämpar (?/antaga lanceolata) och ängssyra (Rumex acetosa). 
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Figur 11. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive förna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 3. 

Bild 6a. 
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Kärlväxtartema i ängen som ligger väster om fägatan (analysområde 7) uppvisar samma 
bild av mängdförhallandena som arterna i gräsheden av kruståteltyp (yta I i analys
område 6). I stället för kruståtel är det svingel som dominerar i denna äng. Totalt påträf
fades 28 kärlväxtarter och endast en mossart (tabell 4 & figur 12). Hakmossa dominerar 
helt i bottenskiktet. Då det var svårt att skilja mellan rödsvingel och fårsvingel i denna 
äng erhölls hjälp på Institutionen för systematisk botanik i Lund med artbestämningen. 
Alla beläggexemplar visade sig vara rödsvingel. I området finns dock säkerligen får
svingel och därför kan en del av rödsvingeln eventuellt vara fårsvingel. 

Tabell 4. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen på storytan i ängen väster om fä-
gatan (analysområde 7). Inventeringsdatum: 4 juli 1994. 

Arter Antal Träff Motsv. täckn.-
träffar -% gradsklass 

(se tabell 1) 
Rödsvingel (Festuca rubra)* 347 28,6 4 
Fryle (Luzula sp.) 148 12,2 3 
Rödven (Agrostis capillaris) 73 6,0 2 
~vartkämpar (Plantago lanceolata) 29 2,4 1 
Aren pris ( Veronica ojjicinalis) 26 2,1 1 
Gökärt (Lathyrus linifolius) 23 1,9 1 
Fyrkant. johannesört (Hypericum maculatum) 20 1,6 1 
Syra (Rumex sp.) 19 1,6 1 
Hästfibbla (Leontodon autwnnalis) 17 1,4 l 
Stenmåra (Galium sa..xatile) 17 1,4 1 
Gråfibbla (Hieracium pilosella) 16 1,3 1 
Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) 15 1,2 l 
Sommarfibbla (Leontodon hispidus) 11 0,9 + 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 10 0,8 + 
Rotfibbla (Hypochoeris radicata) 8 0,7 + 
Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 7 0,6 + 
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) 7 0,6 + 
Smörblomma (Ranzmculus acris) 5 0,4 + 
Gräs (Poaceae) 3 0,2 + 
Blodrot (Potentilla erecta) 3 0,2 + 
Röllika (Achillea millefo/i11m) 3 0,2 + 
Knägräs (Danthonia decumbens) 2 0,2 + 
Jungfrulin (Polygala vulgaris) 2 0,2 + 
Maskros (Tara,y;;acum gr. Vu/garia) 2 0,2 + 
Rödklöver (Trifolium pratense) 2 0,2 + 
Teveronika (Veronica chamaedrys) 2 0,2 + 
Vitsippa (Anemone nemorosa) 1 0, 1 + 
obest. art (korgblommig) (Asteraceae) l 0,1 + 

Förna 1 0,1 + 

Hakmossa (Rhy_tidiade/[2_hus sg_uarrosus) 394 32,5 4 
Totalt 1214 träffar 100% 

Anmärkning: * se texten ovan. Inom storytan finns dessutom ängsskallra (Rhinanthus minor) och präst
krage (Le11canthem11m vu/gare). 
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Figur 12. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive förna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 4. 

Bild 7. 
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I analysområde 8 visar kruståtel på högst abundans av de arter som påträffades vid ana
lysen (tabell 5 & figur 13). En mellanställning intar blåbär. Sammanlagt noterades 24 
kärlväxtarter och ly ra mossarter. 

Tabell 5. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen i anafysomräde 8. Inventerings-
datum: 5 juli l 994. 

Arter Antal Trii ff- 11/c, Motsv. tiickn.-
träffar gratisklass 

(se tabell l} 
Kruståtel (Deschampsiajlexuosa) 194 22,2 3 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 106 12,2 3 
Svingel (Festuca sp.) 46 5,3 1 
Lingon (Vacciniwn vitis-idaea) 46 SJ 1 
Kovall (Melampyrwn sp.) 39 4,5 1 
Vitsippa (Anemone nemorosa) 32 3,7 1 
Ljung (Calluna vulgaris) 26 3,0 1 
Blodrot (Potentilla erecta) 24 2,8 1 
Blåtåtel (kfolinia caerulea) 20 2,3 l 
Liljekonvalje (Convallaria majalis) 20 2.3 1 
:{årfryle (Luzula pi/osa) 15 1.7 l 
Angsvädd (Succisa pratensis) 15 1,7 l 
Skogsstjärna (Trientalis e11ropaea) 13 1,5 1 
Ek (Quercus robur) 11 1,3 1 
Pillerstarr (Carex pilulifera) l 1 1,3 1 
Rönn (Sorbus aucuparia) 8 0.9 + 
Fryle (Luzula sp.) 7 0.8 + 
Gullris (Solidago virgaurea) 6 0,7 + 
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) 5 0,6 + 
Gökärt (Lathyrus linifolius) 3 0,3 + 
Stenmåra (Galiwn saxatile) 2 0,2 + 
Rödven (Agrostis capillaris) 1 0,1 + 
Odon (Vaccinium uliginosum) l 0, l + 
Jungfrulin (Polygala vulgaris) 1 0,1 + 

Förna 45 5.2 

Husmossa (Hylocomium splendens) 154 17,7 3 
Väggmossa (Pleurozium schreberi) 17 1,9 l 
Kvastmossa (Dicranum sp.) 3 0,3 + 
Skogsstjärnmossa (Mnium afJJ.ne) · 1 0,1 + 
Totalt 872 träffar 100% 

Anmärkning: Då det var svårt att skilja mellan rödsvingel (Festuca rubra) och fårsvingel (Festuca ovina) 
bestämdes dessa arter endast till släkte. Inom storytan finns även slåttergubbe (Arnica montana) . 
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Figur 13. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive förna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 5. 

Bild 8. 

I skogsdungen öster om arrendator Michaelssons bostad (analysområde 9) påträffades 
29 kärlväxtarter och tio rnossarter (tabell 6 & figur 14). I storytans depressioner finns 
stora förnafläckar som saknar vegetation. 
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Tabell 6. Tabellen visar resultaten av nålsticksanalysen i skogsdungen öster om arren-
dator Michaelssons bostad (analysområde 9). Inventeringsdatum : 5 juli 1994. 

Arter Antal Triiff-¾ Motsv. täclm.-
triiffar gradsklass 

(se tabell 1) 
Kruståtel (Deschampsia Jlexuosa) 125 17, l J 
Harstarr (Carex leporina) 62 8,5 2 
Blåtiitel (lvfolinia caerulea) 48 6.6 2 
StaIT (Carex sp.) 37 5, 1 1 
Rödsvingel (Festuca rubra) 31 4,2 1 
Krypven (Agrostis stolonifera) 27 3,7 1 
Rödven (Agrostis c_apillaris) 22 3,0 1 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 21 2,9 1 
Harsyra (Oxalis acetosella) 21 2,9 1 
Hundstarr (Carex nigra) 18 2,5 1 
Vårfryle (Luzula pi/osa) 18 2,5 1 
Sumpmåra (Galium uliginos11m) 16 2,2 1 
Videört (Lysimachia vulgaris) 15 2, 1 1 
Rönn (Sorbus aucuparia) 8 1,1 1 
Veketåg (Juncus effusus) 8 1,1 1 
Gråstarr (Carex canescens) 7 1,0 1 
Smörblomma (Ranunculus acris) 6 0,8 + 
Altranunkel (Ranunculus jlammula) 6 0,8 + 
Brunven (Agrostis canina) 5 0,7 + 
Ek (Quercus robur) 4 0,5 + 
Tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) 4 0,5 + 
Ekorrbär (Maianthemwn bifoliwn) 4 0,5 + 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 3 0,4 + 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) - 3 0,4 + 
Bladrot (Potentilla erecta) 3 0,4 + 
Hönsbär (Cornus suecica) 3 0,4 + 
Björk (Betula sp.) 2 0,3 + 
Kråkklöver (Potentilla palustris) 2· 0,3 + 
Fryle (Luzula sp.) 1 0, 1 + 

Förna 96 13, 1 3 
Sten 1 0,1 + 

Husmossa (Hylocomium splendens) 30 4,1 1 
Björnmossa (Polytrichum sp.) 18 2,5 1 
Gräsmossa (Brachythecium sp.) 15 2, 1 1 
Krusbjömmossa (Atrichum undulatum) 11 1,5 1 
Hakmossa (Rhytidiadelphus squarrosus) 10 1,4 1 
Vitmossa (Sphagnum sp.) 6 0,8 + 
Falsk vitmossa (Leucobryum glaucum) 5 0,7 + 
Kvastmossa (Dicranum sp.) 5 0,7 + 
Bergklomossa (Hypnum cupressiforme) 3 0,4 + 
Räffelmossa (Aulacomnium Qalustre) 1 0,1 + 
Totalt 731 träffar 100% 

Anmärkning: De starr (Care.x: sp.) som inte blommade bestämdes endast till släkte, men de är sannolikt 
någon av de i tabellen nämnda starrartema. 
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Figur 14. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive förna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 6. 

Bild 9. 

I ek-bokbacken (analysområde 10), noterades endast sju kärlväxtarter och fyra moss
arter vid analysen (tabell 7 & figur 15). Blåbär dominerar fullständigt. Andelen förna är 
mycket stor. 
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Tabell 7. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen i ek-bokbacken (wwlysområde 
I 0). Inventeringsdaturn: 11 juli 1994. 

Arter Antal Triiff-% Motsv. tiickn.-
träffar gradsklass 

(se tabell 1} 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 230 40,6 4 
Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 74 13 .I 3 
Ek (Q11erc11s rohur) 5 0,9 + 
Bok (Fagus sylvatica) 2 OA + 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 2 0,4 + 
Kovall (Melampyrwn sp.) l 0,2 + 
Liljekonvalje (Convallaria majalis) l 0,2 + 

Föma 239 42,2 4 

Bergklomossa (Hypnum cupressiforme) 6 1, l 1 
Kvastmossa (Dicranum sp.) 3 0,5 + 
Husmossa (Hylocomiwn splendens) 1 0.2 + 
obest. mossa 1 0,2 + 

ticka l 02 + 
Totalt 566 träffar 100% 

Anmärkning: Inom storytan finns även odon (Vacciniwn uliginosum), rönn (Sorbus aucuparia) och 
skogsstjäma (Trientalis europaea). 
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Figur 15. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive föma, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 7. 
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Bild 10. 

På hygget (analysområde I I) växer endast ett fåtal arter. Sammanlagt noterades nio 
arter vid analysen (tabell 8 & figur 16). Två av dessa var mossor. Vid nålsticksanalysen 
träffades förna i så mycket som 90 % av fallen. Arterna som träffades spelar en mängd
mässigt helt obetydlig roll. 

Tabell 8. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen på hygget (analysområde I I). 
Inventeringsdatum: 11 juli 1994. 

Arter Antal Träff-% Motsv. täckn.-
träffar gradsklass 

(se tabell I) 
Träjon (D1yopterisfilix-111as) 9 1,7 1 
Kruståtel (Deschampsiajlexuosa) 7 1,3 1 
Björk (Betula sp.) 6 1,1 1 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 2 0,4 + 
Tall (Pinus sylvestris) 1 0,2 + 
Ljung (Calluna vulgaris) 1 0,2 + 
Dån (Galeopsis sp.) 1 0,2 + 

Förna 477 89,7 5 
Stubbe 12 2,3 1 

Kvastmossa (Dicranum sp.) 15 2,8 1 
Väggmossa (Pleurozium schreberi) I 0,2 + 
Totalt 532 träffar 100% 

Anmärkning: Inom storytan finns även lingon (Vaccinium vitis-idaea), ekorrbär (Maia11the11111111 bifolium), 
skogsstjärna (Trientalis europaea), vårfryle (Luzula pi/osa) och uppslag av brakved (Frangula a/,111s) och 
rönn (Sorbus aucuparia). 
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Figur 16. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de arter (inklusive forna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 8. 

Bild 11. 
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Partiet med veketåg (analysomrc,cle 12) var v~ilbetat. med umlantag av vide, veketåg och 
smörblomma som betesdjuren inte gärna rör. Detta orsakade problem vid artbestäm
ningen av en del gräs. Förutom veketåg spelade även tuvtåtel en viss roll. Vid analysen 
noterades 18 kärlväxtarter och tre mossarter (tabell 9 & figur 17). 

Tabell 9. Tabellen visar resultatet av nålsticksanalysen i partiet med veketåg på betes
marken i Djäknabygd (anafysområcle 12). Inventeringsdatum: 12 juli l 994. 

Arter Antal Tr:iff-% Motsv. täckn.-
triiffar gradsklass 

(se tabell 1) 
Veketåg (Juncus ejfusus) 224 24,8 3 
Tuvtåtel (Deschanipsia cespitosa) 150 16,6 ,, 

.) 

Smörblomma (Ranuncufus acris) 89 9,8 2 
Ven (Agrostis sp.) 58 6,4 2 
Sumpmåra (Galium ufiginosum) 47 5,2 I 
Starr (Carex spp.) 42 4,6 I 
Rödsvingel (Festuca rubra) 39 4,3 l 
Nysört (Achillea ptarmica) 25 2,8 l 
Gåsört (Potenrifla anserina) 18 2,0 I 
Vide (Salix sp.) 7 0,8 + 
Harstarr (Carex leporina) 6 0,7 + 
Dunört (Epilobiwn sp.) 6 0,7 + 
Kiirrsilja (Peucedanum palustre) 6 0,7 + 
Gräs (Poaceae) 3 0,3 + 
Kråkvicker ( Vicia cracca) 2 0,2 + 
Teveronika (Veronica chamaed,ys) 2 0,2 + 
Kärrtistel (Cirsium palus/re) 1 0,1 + 
Syra (Rumex sp.) 1 0,1 + 

Förna 44 4,9 
Bar jord 5 0,6 + 

Hakmossa (Rhytidiadelphus squarrosus) 106 11, 7 2 
obest. mossa 21 2,3 1 
Stjärnmossa (Afniwn S[l.,J 2 0,2 + 
Totalt 904 träffar 100% 

Anmärkning: Inom storytan finns rödvea (Agrostis capillaris), brunven (Agrostis canina) och hirsstarr 
(Carex panicea) . 
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Figur 17. En grafisk bild av mängdförhållandena hos de aiter (inklusive förna, sten o d), 
i fallande ordning, som redovisas i tabell 9. 

Bild 12. 
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3.4 Art/area-analys 
Som nämnts ovan har art/area-kurvor upprättats för all kunna räkna ut antalet arter/dm2 

vid N-max minus 50 %. För flertalet art/area-analyser gäller alt art/area-kurvorna ökar 
snabbare närmare origo och att de planar ut asymptotiskt mot det maximala artantalet, 
N-max. Den mindre lutningen speglar en minskning av antalet nytillkommande arter när 
den analyserade arean ökar. För vissa art/area-analyser korn dock inte kurvorna att plana 
ut, vilket beror på att vegetationen inom provytorna inte varit tillräckligt homogen. 

Tabellerna 10-14 visar resultaten aY art/area-analyserna i linjen (c111crlyso111råde 2) som 
ligger norr om lokalen för granspira. 

Bild 2. 
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Yta I i linjen domineras av kruståiel och blåtåtel. På yta I finns 0,9 artcr/dm 2 vid N-max 
minus 50 %. 

Tabell 10. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta i analysområde 2. In-
venteringsdatum: 30 juni 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Tiickn.grad 
(area} tot. antal arter (N} (100 dm 2) 

1 dm2 Blåtåtel (Afolinia caerulea) 
.., 
.) 

Kruståtel (Deschampsia Jl exuosa) 4 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) + 
Hönsbär (Cornus suecica) 4 l 

2 dm2 Blodrot (Potentilla erecta) l 
Ko vall (Melampyrwn sp.) + 
Stenmåra (Galium saxatile) 7 + 

4 dm2 Pillerstarr ( Carex Q.ilulifgra) 8 + 
9 dm2 Björk (Betula sp.) 1 

Angsfryle (Lurnla multiflora) l 
Ekorrbär (Maianthemwn bi[SJ/ium) 1 1 + 

16 dm2 Tranbär (Vacciniwn oxycoccos) + 
Lingon (Vacciniwn vitis-idaea) 1 
Skogsstjäma (Trientalis euro{2_aea) 14 + 

25 dm2 14 
49 dm2 Brunven (Agrostis canina) + 

Hundstarr (Carex nigra) + 
Vitsig12a (Anemone nemorosa) 17 + 

100 dm2 Ek (Quercus robur) + 
Fårsvingel (Festuca ovina) 19 + 

200 dm2 Gran (Picea abies) 
Stagg (Nardus stricta) 
Vårfn:le (Luzula 12.ilosa) 22 

400 dm2 Odon (Vaccinium uliginosum) 23 (=N-max) 

Anmärkning: Inom ytan finns bl a vitmossa (Sphagnum sp.), räffelmossa (A11/acom11i11111 paluslre) och 
väggmossa (Ple11rozi11111 schreberi). · · 
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Yta 2 i linjen utgörs av en stor. sluttande tuva med blåbär, odon och ekorrbär. Tuvan 
ligger nära en stor. gammal ek. I ytans ytterkant förekommer depressioner med blåtåtel. 
Inom ytan är marken ojämn p g a att både tuvor och depressioner finns representerade. 
Den största delen upptas dock av den stora, sluttande tuvan. Det finns 1.7 arter/dm2 vid 
N-max minus 50 %. 

Tabell 11. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta 2 i analysområde 2. In
venteringsdatum: 30 juni 1994. 

Delyta Arter Kumulativt, Täckn.grad 
(area) tot. antal arter (N) {100 <lm2) 

1 dm2 Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 1 
Blåbär (Vcicciniwn myrtillus) 3 
Odon (Vaccinium uliginosum) 

.., 

.) 

Ekorrbär (Maianthemum bifolium) 
.., 
j 

Hönsbär (Cornus suecica) 1 
obest. art (korgblommig) (Asteraceae) 6 + 

2 dm2 Lingon (Vaccinium vitis-idaea) + 
Kovall (lv[elam12.vrwn Sf2..) 8 + 

4 dm2 Rönn (Sorbus aucuparia) 1 
F[Yle (Luzula s12..) 10 + 

9 dm2 Fårsvingel (Festuca ovina) + 
Vitsii;ma (Anemone nemorosa) 12 + 

16 dm2 Hassel (Corylus avel/ana) + 
Blåtåtel (Molinia caerulea) 2 
Vårfrvle (Luzula r2.ilosa) 15 + 

25 dm2 15 
49 dm2 Skogsstjärna (Trientalis europaea) + 

Tistel (Cirsium Sf2..J 17 + 
100 dm2 Ek (Quercus robur ) + 

Pillerstarr (Carex pilulifera) + 
Stenrnåra (Galium saxatile) 20 + 

200 dm2 Röd ven (A f!J'OSfis ca-12.illaris) 21 
400 dm2 Björk (Betula sp.) 

Brunven (Agrostis canina) 
Bladrot (Potentilla erecta) 24 (=N-max) 

Anmärkning: Täckningsgraden för bar jord är I. Inom ytan finns bl a husmossa (Hylocomium sple11de11s), 
väggmossa (Ple11rozi11111 schreberi) och kvastmossa (Dicranum sp.). 
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Yta 3 ligger där marken är plan, inte långt från yta 2. Ytan domineras av blåtåtel. A ven 
inslaget av hundstarr, hönsbär och ekorrbär är betydande. Det finns 1,5 arter/dm2 vid N
max minus 50 %. 

Tabell 12. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta 3 i analysområde 2. In
venteringsdatum: l juli 1994. 

Del
yta 
(area) 
l dm2 

2 dm2 

4 dm2 

9 dm2 

16 dm2 

25 dm2 

49 dm2 

100 dm2 

200 dm2 

Arter 

Blåtåtel (1vfolinia caerulea) 
Hundstarr (Carex nigra) 
Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 
Vårbrodd (Anthoxanthwn odoratum) 
Ekorrbär (Maianthemum bifolium) 

Kumulativt, 
tot. antal 
arter (N) 

Hönsbär (Cornus suecica) 6 
Luddtåtel (Holcus lanatus) 7 
Yårfryle (Luzula pi/osa) 
~ngsgröe (Poa pratensis) 
Angskovall (Melampyrwn prntense) 10 
Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) 11 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 
Ängsfryle (Lurnla multiflora) 
Blåbär (Vaccinium mvrtillus) 14 
Kärrgröe (Poa trivialis) 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 
Stenmåra (Galium sa.xatile) 17 

Björk (Betula sp.) 
Ek ( Ouerc11s ro bur) 
Brunven (Agrostis canina) 
Odon (Vacciniwn 11/iginosum) 
Liljekonvalje (Convallaria majalis) 

17 

19 

Smörblomma (Ranunc11lus acris) 23 
_40_0_dm_2 _-_________________ 23 (=N-ma'<) 

Tlickn.
grad 
(100 <lm2) 

3 
2 
+ 
+ 
2 
3 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Anmärkning: Inom den första kvadratmetern finns stora fläckar av vitmossa (Sphag1111111 sp.). 
Täckningsgraden för vitmossan uppskattades till 4. Det finns även björnmossa (Polytrichum sp.), 
kvastmossa ·(Dicranum sp.) och räffe!mossa (A11/aco111ni11111 palustre). Inom delytan 400 dm2 dominerar 
vitmossa (Sphagnum sp:) i bottenskiktet. I denna delyta finns partier med hundstarr (Care.," nigra). 
Dessutom finns många små björkplantor (Betula sp.). 
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Yta 4 består till största delen av en depression med blåtåtel. Det finns 0.1 arter/dm2 v id 
N-max minus 50 %. 

Tabell 13. Tabellen visar resultatet av a1i/area-analysen på yta 4 i analysområde 2. ln
venteringsdatum: I juli 1994. 

Del
yta 
(area) 
1 dm2 

2 dm2 

4 dm2 

9 dm2 

16 dm2 

25 dm2 

49 dm2 

Arter 

Hundstarr (Carex nigra) 
Kråkklöver (Potentilla palustris) 

Blåtåtel (lvfolinia caeru!ea) 
Bladrot (Potentilla erecta) 
Videört (Lvsimachia vulgaris) 
Hönsbär (Cornus suecica) 

Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 
Stenmåra (Galiwn saxatile) 

100 dm2 -

200 dm2 Björk (Betula sp.) 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 
Odon ( Vaccinium uliginosum) 
Kärrsilja (Peucedanwn palustre) 
Yitsippa (Anemone nemorosa) 
Angsfryle (Luzula multiflora) 

400 dm.2 Ek (Quercus robur) 

Kumulativt, 
tot. antal 
arter (N) 

2 
2 
2 

5 
6 
6 

9 
9 

16 

Liljekonvalje (Convallaria majalis) 
Skogsstjäma (Trientalis europaea) 
Viol ( Viola sp.) 

--~~Å~· n~g""'s~k~o_v~a=ll~<~M~e~/~a,~n~r .... v1~·1~"-n_p_r~a~te_n~s_e )~ ____ 2_1 ( =N-max) 

Täckn.-
grad 
(100 dm2) 

I 
+ 

,, 
.) 

+ 
+ 
1 

+ 
+ 
+ 

Anmärkning: Täckningsgraden för förna är 4. Inom delytorna 2 respektive 4 dm2 finns i stort sett bara 
förna och vitmossa (Sphagnum sp.). Delytan 200 dm2 inkluderar även en tuva. Inom ytan finns bl a 
kvastmo·ssa (Dicranum sp.), väggmossa (Ple11rozi11111 schreberi) och räffelmossa (A11/aco111ni11111 pa/11stre). 
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Den sista ytan (yta 5) i linjen domineras av videört. Även inslaget av blåtåtel och starr är 
betydande. Ytan består av högväxt vegetation. Det finns 0,6 arter/dm2 vid N-max minus 
50 %. 

Tabell 14. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta 5 i analysområde 2. In
venteringsdatum: 1 juli 1994. 

Del
yta 
(area) 
1 dm2 

2 dm2 

4 dm2 

9 dm2 

16 dm2 

25 dm2 

49 dm2 

100 dm2 

200 dm2 

400 dm2 

Arter 

Starr (Carex sp.) 
Videört (Lysimachia vulgaris) 
Stenmåra·(Galium saxatile) 
Harstarr (Carex leporina) 
Knapptåg (Juncus conglomeratus) 
StjämstarT (Carex echinata) 
Viol (Viola sp.) 
Smörblomma (Ranunculus acris) 
Luddtåtel (Holcus lanatus) 
Vårbrodd (Anthoxanthwn odoratum) 
Kråkklöver (Potentilla palustris) 
~ärrtistel ( Cirsium palustre) 
Angssyra (Rumex acetosa) 
Blåtåtel (Molinia caerulea) 
Rödven (Agrostis capillaris) 
Ängsgröe (Poa pratensis) 
Björk (Betula sp.) 
Kärrgröe (Poa trivialis) 
Ängsfryle (Luzula multiflora) 
Blodrot (Potentilla erecta) 
Kråkvicker (Vicia cracca) 
Nysört (Achillea ptarmica) 
Vitsippa (Anemone nemorosa) 
Ängskovall (lvfelampyrum pratense) 
Brunven (Agrostis canina) 
Rödsvingel (Festuca rubra) 
Ekorrbär (lvfaianthemwn bifolium) 

Kumulativt, 
tot. antal 
arter (N) 

2 
3 

7 
8 

13 

15 
16 
17 

24 

---~R~o~· l=Iik=a~(A=c~h=il~le.c,.c_ a~m"-'i l~le'-'-fi~o~l i=w"-'n_,_) _______ 2==8 ( =N-max) 

Täckn.
grad 
(100 <lm2) 

3 
4 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
4 
1 
+ 
1 

Anmärkning: Utanför ytan fanns hundstarr (Carex nigra) som blommade, dock fanns det inte någon 
starrart som blommade inom ytan. Därför har starrarten (Carex sp.) bara bestämts till släkte. 
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Tabellerna 15-17 visar resultatet på ytorna 2. 3 och 4 i linjen. som slutar på mossen. i 
analysområde 6 (för yta I; se nålstic ksanalys). Yta 2 ligger i ett ljungstn.\k i en sluttning. 
På yta 2 finns 0.3 arter/dm2 vid N-max minus 50 %. 

Tabell 15. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta 2 i analysområcle 6. In
venteringsdatum: 1 juli 1994. 

Del
yta 
(area) 
1 dm2 

2 dm2 

4 dm2 

9 dm2 

16 dm2 

25 dm2 

49 dm2 

100 dm2 

200 dm2 

400 dm2 

Arter 

Ljung (Calluna vulgaris) 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 

Liljekonvalje (Convallaria majalis) 
Skogsstjäma (Trientalis europaea) 
Smörblomma (Ranunculus acris) 
Kruståtel (Deschampsiajlexuosa) 
Rödven (Agrostis capillaris) 
Björk (Betula sp.) 
Brakved (Frangula alnus) 
Blåbär (Vaccinium myrtillus) 
Ekorrbär (Alaianthemum bifolium) 
Ängsvädd (Succisa pratensis) 
Vitsippa (Anemone nemorosa) 
Rönn (Sorbus aucuparia) 
Pillerstarr (Carex pilulifera) 
Starr (Carex sp.) 
Vårfryle (Luzula pi/osa) 
Hassel (Corylus avel/ana) 
Fårsvingel (Festuca ovina) 

Kumulativt, 
tot. antal 
arter (N) 

2 
2 
2 

5 

7 

12 
13 

17 

19 
Blåtåtel (Aifolinia caerulea) 
Vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) 
Äng.sfryle (Luzula multiflora) 
Stenmåra (Galiwn scccatile) 

--------"Å--=-· 1=1g=s=k=-=o'-'-v-"a=ll__.("'"'11v=1 e=l=a'-'-'111+'-p..,_v'-'n=11=11--"'p-'-r=a'-"t e-'-'n=-se.cc...),__ ___ ~2~4 ( = N-max) 

Tiickn.
gra<l 
(100 <lm2) 

5 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Mossens lagg representeras av yta 3. Det finns 0.5 arter/dm2 vid N-max minus 50 %. I 
bottenskiktet dominerar vitmossa. dessutom förekommer räffelmossa. 

Tabell 16. Tabellen visar resultatet av a1i/area-analysen på yta 3 i analysområde 6. In
venteringsdatum: I juli 1994. 

Del- Arter Kumulativt, Tlickn.-
yta tot. antal grad 
(area} arter (N} (100 <lm 2} 

l dm2 Bindvide (Salix aurita) 2 
Blåtåtel (Molinia caerulea) l 
Hundstarr (Carex nigra) 4 
Tranbär (Vaccinium oxvcoccos) 4 2 

2 dm2 4 
4 dm2 Blodrot (Potentilla erecta) 5 + 
9 dm2 Tuvull (Eriophorwn vaginatum) + 

Kråkklöver (Potentilla {2.alustris) 7 2 
16 dm2 7 
25 dm2 7 
49 dm2 Björk (Betula sp.) + 

Brunven (Agrostis canina) + 
Stjämstarr (Carex echinata) + 
Viol (Viola S[2.) 11 + 

100 dm2 Jrådstarr (Carex lasiocarpa) + 
Angsull (Eriophorum angustifoliwn) + 
Sumgmåra (Galium uliginosum) 14 + 

200 dm2 - 14 
400 dm2 14 (=N-max) 

Anmärkning: Inom delytan 400 dm2, som är ett mycket blött parti, dominerar kråkklöver (Potentilla 
palustris) tillsammans med hundstarr (Carex nigra) och trådstarr (Carex lasiocarpa). 
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Den sista ytan (yta 4) i linjen slutar på mossen. I fältskiktet dominerar krustå tel och 
hjortron . Det finns 0,8 arter/dm2 vid N-max minus 50 %. 

Tabell 17. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen på yta 4 i ana/ysoml'åde 6. In
venteringsdatum: I juli 1994. 

Del- Arter Kumulativt, Täckn.-
yta tot. antal grad 
(area) arter {N} (100 <lm 2) 

I dm2 Kruståtel ( Desc ha mps ia fl ex uosa) 4 
Lingon (Vacciniwn vitis-idaea) + 
Tranbä1: (Vacciniwn oxycoccos) 2 
Hjortron (.Rubus chamaemorus) 4 
Skogsstjärna (Trientalis euro12.aea) 5 + 

2 dm2 5 
4 dm2 5 
9 dm2 Ekorrbär (Maianthemum bifglium) 6 + 
16 dm2 Ängsfryle (Luzula multiflora) 7 + 
25 dm2 Björk (Betula s12..) 8 + 
49 dm2 Tuvull (Eriophorwn vaginatwn) + 

Sum12måra (Galium uliginosum) 10 + 
100 dm2 - 10 
200 dm2 Träjon (Dr!!_Of2.leris Olix-mas) 11 
400 dm2 - 11 (=N-max) 

Anmärkning: Bottenskiktet består bl a av vitmossa (Sphag1111111 sp.), björnmossa (Po~rtrich11111 sp.), 
räffelmossa (A11/aco11111i11111 palustre) och väggmossa (Pleurozium schreberi). 

Bild 6b. 
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I området med kattfot (anaiysområcle J 3) dominerar kruståtel i fältskiktet (tabell 18). 
Marken täcks till stora delar av gråfibbla. I hela art/area-ytan är inslaget av kattfot 
tydligt. Det finns 0,8 arter/dm2 vid N-max minus 50 1%. 

Tabell 18. Tabellen visar resultatet av art/area-analysen i området med kattfot (analys
område 13). Inventeringsdatum: 11 juli 1994. 

Del- Arter Kumulativt, T:iclm.-
yta tot. antal gra<l 
(area) arter (N) (100 dm2) 

1 dm2 Knippfryle (Luzula campestris) l 
Knägräs (Danthonia decumbens) l 
Kruståtel (Deschampsia jlexuosa) 3 
Rödven (Agrostis capillaris) + 
Gråfibbla (J.-Jieracium pilosella) 2 
Gökärt (Lathyrus linijolius) 1 
Stenmåra (Galiwn saxatile) 7 l 

2 dm2 Röllika (Achillea mille(plium) 8 + 
4 dm2 Pillerstarr (Carex 12.ilulitera) 9 + 
9 dm2 Viol (Violc1s12..1 10 l 
16 dm2 Fårsvingel (Festuca ovina) + 

Luddtåtel (Holcus lanatus) + 
Bladrot (Potentilla erecta) 1 
Svartkämgar (Plantag_o lanceolata) 14 l 

25 dm2 !~ngfrulin (Polygala vulgaris) + 
Aren pris ( Ve ron i ca ofjlcinalis) + 
Teveronika (Veronica chamaedry_s) 17 + 

49 dm2 Vårbrodd (Anthoxanthwn odoratum) + 
Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) + 
Kattfot (Antennaria dioica) l 
Smultron (Fragaria vesca) 21 + 

100 dm2 Ljung (Calluna vulgaris) + 
Fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum) + 
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) + 
f.>ngssvra (Rumex acetosa) 25 + 

200 dm2 Angsgröe (Poa pratensis) 
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) 
Grässtjärnblomma (Stellaria graminea) 
Åkervädd (Knaz1tia arvensis) 
Angsvädd (Succisa 12.ratensis) 30 

400 dm2 Gulmåra (Galium verum) 
Nysört (Achillea 12.tarmica) 32 (=N-max) 

Anmärkning: Täckningsgraden för sten är+, medan den för bar jord uppskattades till 1. Violen ( Viola sp.) 
är troligen en ängsviol (Viola canina). 
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Bild 13. 

3.5 Fältskiktets vegetationstyper 
Till beskrivningen av fältskiktets vegetationstyper hör karta 2. 

Vegetationen inom kyrkoreservatet är mycket mosaikartad, speciellt gäller detta inom 
ängsmarken i Råshult. Flera områden är heterogena, tex gäller detta platser där det om
växlande finns tuvor med risvegetation och mellanliggande blötare partier. I en och sam
ma vegetationstyp förekommer ofta arter från flera olika vegetationstyper, t ex är in
slaget av skogsaiter stort i ängarna. En art som kruståtel finns spridd inom hela ängs
området på såväl torra som fuktiga platser. Det har därför varit svårt att inordna de olika 
vegetationstyperna i vedertagna, vetenskapligt beskrivna växtsamhällen. Myrvegeta
tionen har endast beskrivits översiktligt och ej indelats i några typer. 

Beskrivningen av de olika vegetationstyperna har skett översiktligt eftersom dokumenta
tionen av vegetationen i första hand omfattat utläggning och analyser av fasta provytor. 
En mer detaljerad vegetationskmta över fältskiktet än den presenterade hade erfordrat 
ytterligare vegetationsanalyser och blivit mycket tidsödande att upprätta. 

Gräshed av kruståtel-typ 
I ängsmarkens centrala och södra delar i Råshult är gräshed av kruståtel-typ vanligt före
kommande. Vegetationen visar att man tidigare haft ett tätare trädskikt med skogsvege
tation. Flera skogsarter såsom liljekonvalje, ängskovall, skogskovall, vitsippa, ekorrbär, 
skogsstjärna, blåbär, lingon och odon har hållit sig kvar efter utglesningen. Dessa skogs
aiter är allmänt spridda i hela ängsområdet. Det är bl a därför som variationen i art
sammansättningen i de olika vegetationstyperna är så stor. I vissa partier påminner 
floran om den vegetation som benämns rished av blåbär-lingon-typ, men är betydligt 
artrikare. 
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Gräsheden av kruståtel-typ uppvisar en stor mosaik; ibland tar ljung och lingon överhan
den, ibland gökärt eller kruståtel. I vissa partier dominerar kruståtel tillsammans med 
liljekonvalje. Andra vanliga arter är vårbrodd, rödven, blåtåtel, fårsvingel, rödsvingel , 
knippfryle, blodrot, gullris, hagfibblor, slåttergubbe, fyrkantig johannesört, stenmåra, 
ärenpris, gråfibbla och svartkämpar. Dessutom finns jungfrulin, ängsskallra och liten 
blåklocka. 

Även den vegetation som förekommer på slänterna i ängsområdet har förts till denna 
vegetationstyp. På vissa slänter växer flera högväxta gräs som hundäxing, knylhavre, 
kamäxing, tuvtåtel, rödsvingel och ängsgröe. Av örterna kan nämnas ängssyra, kråk
vicker, mjölke, prästkrage, åkervädd, grässtjärnblomma, smörblomma, gulmåra, höns
arv, rödklöver, vitklöver, hallon och maskros. Några av dessa arter är gemensamma med 
de som återfinns i en vegetationstyp benämnd "friskäng av knylhavre-typ" (enligt 
Nordiska ministerrådet 1984). Av kärlkryptogamer finns framför allt träjon och maj
bräken. I fältskiktet finns uppslag av bland annat ek, avenbok och rönn. · 

Gräshedar av kruståtel-typ finns också utanför ängsområdet i Råshult, både på öppen 
mark och i skogsmark. Några områden är gamla åkrar under igenväxning. Dessa 
gräshedar är ofta artfattigare och inslaget av gräs är större än på ängsmarken. I några 
områden är fältskiktet tätt, i andra glest. Förutom de ovan nämnda skogsartema till
kommer här arter som harsyra och örnbräken. 

Gräshed av blåtåtel-typ 
De lokaler som karakteriseras av denna hedtyp är tidvis ganska fuktiga. Blåtåtel domi
nerar i fältskiktet. Vegetationen på några lokaler har en mosaikartad struktur med tuvor 
och lägre liggande partier. På tuvorna växer bl a ljung, lingon, blåbär, odon, 
liljekonvalje, ekorrbär, skogsstjäma och stenrnåra. Vanliga graminider i denna gräshed 
är kruståtel, bnmven, ängsfryle, stjärnstim, hundstarr, harstarr, blekstarr och hirsstarr. 
Bland örterna kan nämnas hönsbär, kråkklöver, blodrot, videört, ängskovall och Jungfru 
Marie nycklar. I bottenskiktet förekommer ofta vitmossor och björnmossor. På vissa 
ställen finns uppslag av vide. I fuktiga områden' finns även mannagräs, gråstarr, 
kärrgröe, veketåg, kärrsilja, ältranunkel, älggräs och sumpmåra. På en av lokalerna 
växer granspira och klockgentiana. I vissa områden är inslaget av blåbärsris stort. 
Gräshed av blåtåtel-typ finns både på öppen mark och i skogsmark. 

-

I några områden är fältskiktet glest och blåtåteltuvoma utspridda. Variationen i art-
sammansättningen kan vara stor på vissa platser. Detta gäller särskilt de gamla moss
odlingarna i södra delen. 

Rished av blåbär-lingon-typ 
Stora delar av kyrkoreservatet täcks av denna vegetationstyp, som finns både i gran-, 
tall-, triviallöv- och ädellövskog. Fältskiktet består av ris, framför allt blåbär och lingon, 
men även ljung och odon. Andra karaktärsarter är kruståtel, liljekonvalje, skogsstjärna, 
ekorrbär, kovall, vårfryle, vitsippa och örnbräken. I vissa områden är inslaget av krus
tåtel stort, eller t o m dominerande. Ibland är fältskiktet mer eller mindre glest. På de 
ställen där risheden går ut till Såganässjöns strand kan man även hitta pors och kråkbär. 
Bottenskiktet består bl a av kvastmossor och väggmossa. 

Fältskikts/öst 
Inom kyrkoreservatet finns områden som i stort sett saknar fältskikt. I dess sydvästra 
delar förekommer 15-, 30- samt 55-åriga granplanteringar, medelålders blandskog av 

44 



god slutenhet, medelålders bokbestånd och olikåldrig hagmarksskog med ek och bok. I 
denna del finns dessutom en mycket gammal bokbacke med höga naturvärden (Nilsson 
m f1 1994). Det är framför allt dessa områden som saknar fältskikt. Beroende på bl a 
trädskiktets slutenhet förekommer kruståtel fläckvis i vissa partier. Även ekorrbär, lilje
konvalje, skogsstjäma, harsyra, vitsippa, vårfryle, hallon, gökärt och blåbär kan påträf
fas. Vissa områden täcks till stora delar av mossor. I bottenskiktet finns bl a husmossa, 
kvastmossor, björnmossor och stjärnmossor. 

Även kalhygget på betesmarken i Råshult har angetts som fältskiktslöst. Hyggesvegeta
tionen börjar dock komma upp. De arter som nu påträffas är kruståtel, blåbär, ljung, dån, 
ekorrbär, skogsstjäma, vårfryle, träjon och björk. 

Området norr om hygget har varit ett olikåldrigt blandbestånd av främst tall och gran 
(Samuelsson 1992) som nu avverkats. En del björkar har sparats. Små fläckar av blåbär 
finns här och var. Även området med björk och gran, nordväst om hygget, har huggits ut 
så att björkarna sparats. I detta område finns viss förekomst av blåbärsris, men även vår
fryle, kruståtel, ekorrbär och skogsstjärna. 

Torräng av forsvingel-typ (markerad med* på vegetationskartan) 
Fragment av torrängsvegetation återfinns på ett stenigt parti som skiljer två åkrar åt i 
Råshult. Framför allt märks förekomsten av blårnunkar och solvända, men man finner 
även arter som gökärt, rödsvingel, rotfibbla, gulvial, liten blåklocka, gullris, vårbrodd, 
gulmåra, svartkämpar och bergssyra. Gråfibbla täcker fläckvis stora part_ier. 

Friskäng av rödsvingel-typ 
I denna vegetationstyp, som förekommer i ängsområdet i Råshult, dominerar rödsvingel. 
Andra vanliga arter är rödven, fryle, fyrkantig johannesört, ärenpris, gökärt, svart
kämpar, jungfrulin, ängsskallra, rödklöver och ängssyra. Dessutom finns t ex vårbrodd, 
kruståtel, gulmåra, daggkåpa, stenmåra. liten blåklocka, blodrot, grässtjärnblomma, rot
fibbla, gråfibbla, hästfibbla, sommarfibbla och prästkrage. Bottenskiktet består· till 
största delen av hakmossa. 

Friskäng av rödven-typ 
Friskäng av denna typ finns på två platser inom kyrkoreservatet, i des·s nordvästra del 
och på den öppna betesmarken i Djäknabygd. Båda områdena betas. Här vä"<er bl a röd
ven, hirsstarr, harstarr, nysört, röllika, daggkåpa, fyrkantig johannesört, hästfibbla, vit
klöver. rödklöver, blodrot, brunört, hönsarv, kråkvicker, ängsvädd, jungfrulin. präst
krage och smörblomma. I Råshult återfinns dessutom jättegröe, mannagräs, grönstarr 
och löktåg. I Djäknabygd, som hyser en örtrikare variant, kan man även hitta tex darr
gräs, knägräs, revfibbla, gråfibbla och Jungfru Marie nycklar. 

Friskäng av svinrot-typ 
Denna slåttergynnade ängstyp, som hade stor utbredning i äldre tider, förekommer fram
för allt på två platser i ängsområdet i Råshult. I denna ängstyp dominerar svinrot nästan 
helt och hållet. Andra örter som förekommer i dessa ängar är t ex ängsskallra, 
jungfrulin. Jungfru Marie nycklar, fyrkantig johannesört, gökärt och blodrot. Bland 
graminidema kan nämnas kruståtel, blåtåtel, vårbrodd, darrgräs, knägräs, blekstarr och 
pillerstarr. I ängen finns även skogsarter som liljekonvalje, vitsippa, ängskovall, blåbär 
och lingon. 
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Fuktäng av tuvtåtel-typ 
Några av de områden vars vegetation klassificerats som fuktäng av tuvtåtel-typ är gamla 
mossodlingar (Samuelsson 1992). Variationen i artsammansättningen i fuktängarna är 
stor, beroende på växlingen i markfuktighet, näringstillgång och kulturpåverkan. Tuv
tåtel är mer eller mindre dominant och vegetationen är högväxt och ibland gles. Förutom 
tuvtåtel är veketåg vanligt förekommande och dominerar på vissa platser. Andra arter 
som förekommer är rödven, harstarr, hirsstarr, sumpmåra, ältranunkel, videört, kärr
tistel, smörblomma. nysört och vide. I vissa områden återfinns dessutom rödsvingel. 
ängsgröe, kärrgröe, kruståtel, brunven, timotej, gåsört, bladrot, ängssyra, svartkämpar, 
fyrkantig johannesört och röllika. Inom fuktigare partier vä'<er hundstarr, blåtåtel, 
mannagräs, kärrkavle, älggräs, kärrsilja och kråkklöver. I trädbevuxna områden återfinns 
skogsarter som ekorrbär, vårfryle, skogsstjärna, vitsippa och harsyra. I en liten fukt
svacka dominerar brudborste tillsammans med videört. 

lvfossevegetation 
Inom kyrkoreservatet finns stora områden med tallbevuxna mossar. Även på 
ängsmarken i Råshult finns ett litet mosseplan. 

Mossarna omges vanligen av kärr, den s k laggen, där vegetationen är av fattigkärrtyp. 
Gränsen mellan mosse och kärr är oftast tydlig genom avsaknaden av framför allt starr
arter på mossen. Ännu en skiljeart mellan mosse och kärr är att ängsull saknas på 
mossen. 

Mosseplanet är vanligtvis uppdelat i högt belägna tuvor och omgivande lägre och våta 
höijor. På tuvorna växer ris som ljung, blåbär, lingon, odon, pors, tranbär, kråkbär, ros
ling och hjortron, men också tuvull. I höljorna dominerar vitmossor. Andra mossor som 
också är betydelsefulla i bottenskiktet är björnmossor och väggmossa: 

På mossen i ängsområdet i Råshult vä"<er stora mängder kruståtel och man kan i stort 
sett avgränsa mossen med hjälp av detta gräs. Bland kruståteln lyser det vitt av _tuvull. 
Förutom ris påträffas blåtåtel, vårfryle, ängsfryle, ekorrbär, hönsbär, skogsstjärna, sump
måra och träjon. På mossen finns uppslag av björk och vide. Bottenskiktet domineras av 
vitmossor. björnmossor och väggmossa. 

F attigkärrvegetation 
I fattigkärren förekommer delvis samma arter som i mossarna, men här tillkommer 
ängsull, hundstarr, flaskstarr och trådstarr. Andra arter som också kan förekomma i 
dessa kärr är blåtåtel, gråstarr, stjämstarr, kärrsilja och vattenklöver. Vitmossor 
dominerar i bottenskiktet. 

I kärren dominerar starrarter som hund-, tråd- och flaskstarr. Andra arter, förutom de 
ovan nämnda, är blekstarr, mannagräs, sumpmåra, topplösa, videört och kråkklöver. I 
flera kärr finns tuvor med risvegetation. 

På kartan över de olika vegetationstyperna har inte laggkärren, med undantag av laggen i 
ängsområdet i Råshult, ritats ut. Detta beror på deras ringa storlek och oregelbundna 
förekomst runt mossarna. 

Kring mossen i ängsområdet i Råshult är laggen bäst utvecklad vid mossens västra och 
nordvästra del. I mossens östra del finns ingen utbildad lagg, i stället består övergången 
mot fastmarken av ett stråk med blåtåtel. I laggen dominerar hundstarr, men inslaget av 
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trådstarr är betydande. Andra starrarter som påträffas är stjärnstarr. harstarr, hirsstarr och 
gråstarr. I fältskiktet finns även blåtåtel, brunven, ängsull, kråkklöver, vattenklöver, 
kärrsilja, sumpmåra, viol, bladrot och kärrdunört. 

Längs Birsjöns strand finns en kärrvariant med pors. Vitmossor dominerar helt i botten
skiktet, men det finns även björnmossor. 1-1 ,5 meter hög pors täcker området. Starrarter 
växer glest i bottenskiktet. Andra arter är odon, tranbär, kråkklöver, missne och sjö
fräken. Av de tva områdena utmed Birsjöns strand domineras det södra av pors, medan 
det norra domineras av odon. Tuvvegetationen är mer utbildad i det norra området. 

Vegetationen på starkt kulturpåverkade marker (övrig vegetation) 
Flertalet av de gamla åkrar som finns inom kyrkoreservatet, framför allt på ängsmarken i 
Råshult, och ett par andra starkt påverkade områden behandlas tillsammans, eftersom 
det är svårt att inordna dem under vedertagna, beskrivna vä"<tsamhällen. Det är relativt 
lätt att utläsa att åkrarna har kultiverats under olika tider och gödslats olika mycket. De 
gamla åkrarna används för närvarande som slåtter- eller betesmark. 

Några områden skulle möjligen kunna hänföras till någon typ av torr/frisk ängs
vegetation. Vanliga graminider i dessa delar är hundäxing, rödsvingel, ängssvingel, 
kamäxing, luddtåtel, rödven och vårbrodd. Vanliga örter är ängssyra, stormåra, 
vitklöver, rödklöver, maskros, svartkämpar, fyrkantig johannesört, rotfibbla, liten 
blåklocka, gulmåra, smörblomma, kråkvicker, hönsarv, gökärt, hästfibbla, prästkrage 
och teveronika. 

Vissa delar av den gamla odlingsmarken domineras av rödven. I rödvenängama är 
bergssyra vanligt förekommande. Andra arter som påträffas är t ex rödsvingel, vårbrodd, 
ängsgröe, svartkämpar, rotfibbla, sommarfibbla, grässtjärnblomma, prästkrage och 
fyrkantig johannesört. I andra områden är ängssyran mycket framträdande tillsammans 
med luddtåtel, timotej, rödven, rotfibbla, svartkämpar och vitklöver. Ett parti domineras 
av luddtåtel. Här växer även mycket ängsskallra, rödlöver, vitklöver och smörblomma. 
Den gamla åkern runt Linnegrottan domineras av rotfibbla, ängsskallra och klöver. Ett 
par f d åkerpartier domineras av insådd timotej. 

Stora delar av den öppna betesmarken i Djäknabygd domineras av klöver. Förutom 
klöver finns t ex rödven, vårbrodd, smörblomma, brunört, fyrkantig johannesört, röllika 
och grässtjärnblomma. 

I sydöstra delen av kyrkoreservatet finns en gammal inäga med odlingsrösen 
(Samuelsson 1992). Ekeland ( 1969) beskriver området som äng och gammal åker. I om
rådet, som är heterogent, vä"<er bl a timotej, tuvtåtel, knylhavre, stormåra, smörblomma, 
bladrot, teveronika, fyrkantig johannesört och örnbräken. 

3.6 Nuvarande markanvändning 
Inägomarkens norra del i Råshult hävdas i huvudsak genom slåtter, mindre partier 
brukas som åker. Två mindre skogsdungar betas av nötkreatur tillsammans med 
ängsområdet efter slåttern. Södra delen av inägomarken, mellan järnvägen och gamla 
landsvägen, hävdas genom rarbete. Resterande delar utgörs av skogs- och myrmark. 

För närvarande utnyttjas nästan hela Djäknabygd-delen öster om järnvägen som betes
mark för nötkreatur och hästar. Några gamla åkrar utnyttjas som slåttermark. 
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3.7 Artlista 
De arter som har påträffats vid analyserna och i samband med vegetationskarteringen är 
upptagna i artlistan. Därför kan artlistan inte göra anspråk på att vara komplett. Växterna 
har delats in i träd och buskar, graminider, ris, örter och kärlkryptogamer. Inom varje 
grupp har de ställts upp i alfabetisk ordning. Endast de mossor som har bestämts vid 
analyserna är medtagna i artlistan. 

Latinskt namn 
Träd och buskar 
Acer platanoides 

Alnus glutinosa 

Betula sp. 
Carpinus betulus 

Corylus avellana 
Crataegus sp. 

Daphne mezereum 

Fagus sylvatica 
Frang1.1la alnus 

Fra.'Cinus excelsior 

Jzmiperus communis 

Atfalus sp. 

1\tlyrica gale 
Picea abies 

Pinus sylvestris 

Pop11lus tremula 

Prunus padus 

Prunus sp. 

Prunus spinosa 

Quercus robur 
Ribes sp. 

Svenskt namn 

lönn 

klibbal 

björk 
avenbok 

hassel 
hagtorn 

tibast 

bok 
brakved 

ask 

en 

apel 

pors 
gran 

(vanlig) tall 

asp 

hägg 

körsbär 

slån 

ek 
vinbär 

Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult, inom fuktigare partier. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Förekommer i områdets nordöstra 
del. 
Förekommer på ett odlingsröse i 
västra delen av ängsområdet i 
Råshult. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Vanlig i kyrkoreservatet, utom i 
ängsområdet i Råshult. . 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Allmän vid Birsjön. . 
Vanlig i kyrk<?reservatet,. utom i 
ängsområdet i Råshult. 
Vanlig i kyrkoreservatets östra 
del. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult, men även som inslag i 
blandskog. 
Före kommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Vanlig i kyrkoreservatet. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
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Ribes uva-crispa krusbär Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 

Rosasp. nypon Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 

Rubus fi·uticosus (coll.) björnbär Förekommer i Ojäknabygd. 
Rubus idaeus hallon Förekommer bl a i skogsmark. 
Sa/ix aurita bindvide Förekommer inom fuktiga partier. 
Salix repens krypvide Förekommer inom fuktiga partier. 
Salix sp. vide Förekommer inom fuktiga partier. 
Sambucus nigra fläder Förekommer i kyrkoreservatets 

nordvästra del. 
Sorbus aucuparia rönn Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Tilia cordata lind Allmän i kyrkoreservatet. Många 

lindar är hamlade i ängsområdet i 
Råshult. 

Ulmus glabra alm Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 

Viburnum opulus olvon Förekommer bl a längs med 
gamla landsvägen och i 
Djäknabygd. 

Graminider 
Agrostis canina brunven Allmän i kyrkoreservatet. 
Agrostis capiflaris rödven Allmän i kyrkoreservatet. 
Agrostis stolonifera krypven Förekommer bl a i en skogsdunge 

i ängsområdet i Råshult. 
Alopecurus geniculatus kärrkavle Förekommer inom fuktiga partier. 
Anthoxanthum odoratum vårbrodd Allmän i kyrkoreservatet. 
Arrhenatherum elatius knylhavre Förekommer bl a på slänter i 

ängsområdet i Råshult. 
Briza media darrgräs Förekommer i ängsområdet i 

Råshult och på den öppna 
betesmarken i Djäknabygd. 

Bromus hordeaceus luddlosta Förekommer på gamla åkrar. 
Calamagrostis anmdinacea piprör Förekommer i en skogsdunge i 

ängsområdet i Råshult. 
Calamagrostis canescens grenrör Förekommer bl a i en skogsdunge 

i ängsområdet i Råshult. 
Carex canescens gråstarr Förekommer inom fuktiga partier. 
Carex demissa grönstarr Förekommer i kyrkoreservatets 

nordvästra del. 
Carex echinata stjärnstarr Förekommer inom fuktiga partier. 
Carex lasiocarpa trådstarr Vanlig i kärr och inom fuktigare 

partier. 
Carex leporina harstarr Vanlig i kyrkoreservatet. 
Carex muricata snårstarr Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Carex nigra hundstarr Allmän i kärr och inom fuktigare 

partier. 
Carex pallescens blekstarr Vanlig i ängsområdet i Råshult. 
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Carex panicea 
Curex pi/11/ifera 
Carex ros/rata 
Carex vesicaria 
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Danthonia decumbens 

Deschampsia cespitosa 
Deschampsia Jlexuosa 
Elymus repens 
Eriophorum angustifolium 
Eriophorum vaginatum 
Festuca ovina 

Festuca pratensis 

Festuca rubra 
Glyceriajluitans 

Glyceria maxima 

Holcus lanatus 

Holcus mol/is 
Juncus articulatus 
Jzmcus bufonius 
Jzmcus bulbosus 

Juncus conglomeratus 
Jzmcus ejfusus 

Juncus Jiliformis 

Juncus squarrosus 

Loliwn perenne 
Luzula campestris 

Luzula multiflora 

Luzula pi/osa 

lvfolinia caerulea 
Nardus stricta 

Phalaris arundinacea 
Phlewn pratense 
Phragmites australis 

hirsstarr 
pillerstarr 
flaskstarr 
blåsstarr 
kamäxing 
hundä"Xing 
knägräs 

tuvtåtel 
kruståtel 
kvickrot 
ängsull 
tuvull 
fårsvingel 

ängssvingel 

rödsvin gel 
manna gräs 

jättegröe 

luddtåtel 

lentåtel 
ryltåg 
vägtåg 
löktåg 

knapptåg 
veketåg 

trådtåg 

borsttåg 

engelskt rajgräs 
knippfryle 

ängsfryle 

vårfryle 

blåtåtel 
stagg 

rörflen 
timotej 
bladvass 

Förekommer inom fuktiga partier. 
Vanlig i ängsomradet i Råshult. 
Allmän i kärr. 
Förekommer i kärr. 
Förekommer på gamla åkrar. 
Förekommer på slänter. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult och på den öppna 
betesmarken i Djäknabygd. 
Allmän på fuktiga platser. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Förekommer tex på gamla åkrar. 
Vanlig i kärr. 
Vanlig på mossar. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Vanlig i kyrkoreservatet. 
Vanlig inom fuktigare partier och 
i kärr. 
Förekommer i reservatets 
nordvästra del. 
Allmän i kyrkoreservatet, speciellt 
på gamla åkrar. 
Förekommer bl a på gamla åkrar. 
Förekommer på fuktiga platser. 
Förekommer på stigar. 
Förekommer i kyrkoreservatets 
nordvästra del. 
Förekommer inom fuktiga partier. 
Allmän i kyrkoreservatet. på 
fuktiga platser. 
Förekommer bl a i en skogsdunge 
i ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bla i Djäknabygd. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult och i skogsmark. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer på en fuktäng. 
Förekommer på gamla åkrar. 
Förekommer i ett dike i 
Djäknabygd. 
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Poa annl/a vitgröe Förekommer bl a på betesmarken 
i Råshult. 

Poa nemoralis lundgröe Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 

Poa pratensis ängsgröe Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 

Poa trivialis kärrgröe Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 

Scirpus lacustris säv Förekommer i en liten göl. 

Ris 
Andromeda polifolia rosling Förekommer på mossar. 
Calluna vulgaris ljung Allmän i kyrkoreservatet. 
Empetrum nigrum kråkbär Förekommer bl a på mossar. 
Vaccinium myrtillus blåbär Allmän i kyrkoreservatet. 
Vaccinium oxycoccos tranbär Vanlig på mossar. 
Vaccinium uliginosum odon Allmän i kyrkoreservatet. 
Vaccinium vitis-idaea lingon Allmän i kyrkoreservatet. 

Örter 
Achillea millefolium röllika Vanlig på betesmark. 
Achillea ptarmica nysört Förekommer på betesmark. 
Aegopodium podagraria kirskål Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Aguilegia vulgaris akleja Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Alchemilla vulgaris (coll.) daggkåpa Förekommer 1 ängsområdet i 

Råshult och på den öppna 
betesmarken i Djäknabygd. 

Alisma plantago-aquatica svalting Förekommer i en liten göl. 
Anemone nemorosa vitsippa Allmän i hela kyrkoreservatet. 
Antennaria dioica kattfot Förekommer i Djäknabygd. nära 

torpet Bokelund. 
Anthriscus sylvestris hundkäx Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Arnica montana slåttergubbe Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Barbarea Vlllgaris sommargyllen Förekommer på gamla åkrar. 
Bellis perennis tusensköna Förekommer på gamla åkrar. 
Calla palllstris missne Förekommer i kärr. 
Campanula persicifolia stor blåklocka Förekommer längs den gamla 

landsvägen. 
Campanula rotundifolia liten blåklocka Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Capsella bursa-pastoris lomme Förekommer på gamla åkrar. 
Centaurea jacea rödklint Förekommer bl a i fägatan i 

Råshult. 
Cerastium arvense fältarv Förekommer på ett odlingsröse i 

ängsområdet i Råshult. 
Cerastiumfontanum hönsarv Vanlig på gamla åkrar. 
Chenopodium album svinmålla Förekommer på åkrar. 
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Cirsium helenioides 

Cirsium palustre 
Cirsium vulgare 

Convallaria majalis 
Cornus suecica 
Dactylorhiza maculata 
Epilobium angustifolium 

Epilobiwn montanum 

Epilobium palustre 

Euphorbia helioscopia 
Fallopia convo/vulus 
Filipendu/a ulmaria 

Fragaria vesca 

Fumaria officina/is 
Galeopsis bifida 
Galeopsis speciosa 
Galium album 
Galium aparine 

Ga/ium borea/e 

Galium saxatile 
Galium uliginosum 
Ga/iwn verwn 
Gentiana pneumonanthe 

Geranium robertianum 
Geum urbanum 

Helianthemwn nwnmularium 
Hieracium auricula 

Hieraciwn gr. Vulgatiformia 
Hieracium pilosella 
Hydrocotyle vu/garis 
Hypericwn macu/atum 
Hypochoeris radicata 
Jasione montana 

Knautia arvensis 

Lactuca mura/is 

brudborste 

kärrtistel 
vägtistel 

liijekonvalje 
hönsbär 
Jungfru Marie nycklar 
mjölke 

bergdunört 

kärrdunört 

revormstörel 
åkerbinda 
älggräs 

smultron 

jordrök 
toppdån 
hampdån 
stormåra 
snärjmåra 

vitmåra 

stenmåra 
sumpmåra 
gulmåra 
klockgentiana 

stinknäva 
nejlikrot 

solvända 
revfibbla 

hagfibblor 
gråfibbla 
spikblad 
fyrkantig johannesört 
rotfibbla 
blåmunkar 

åkervädd 

skogssallat 

Förekommer i ängsområdet i 
Råshult och på den öppna 
betesmarken i Djäknabygd. 
Vanlig i kyrkoreservatet. 
Förekommer i kyrkoreservates 
nordvästra del. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Allmän i ängsomriidet i Rtishult. 
Vanlig i ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult, på slänter. 
Förekommer i en skogsdunge i 
ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a i laggen i 
ängsområdet i Råshult. 
Förekommer på åkrar. 
Förekommer på åkrar. 
Förekommer bl a i ett parti med 
veketåg på den öppna 
betesmarken i Djäknabygd. 
Förekommer i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer på åkrar. 
Förekommer bl a på ett kalhygge. 
Förekommer bl a på ett kalhygge. 
Allmän på gamla åkrar. 
Förekommer bl a vid odlingsrösen 
i ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a på slänter i 
ängsområdet i Råshult. 
Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Vanlig på fuktiga platser. 
Vanlig i ängsomradet i Råshult. 
Förekommer på en lokal i 
ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a på odlingsrösen. 
Förekommer i en skogsdunge i 
ängsområdet i Råshult. 
Sällsynt i ängsområdet i Råshult. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Allmän i kyrkoreservatet. 
Förekommer vid en liten göl. 
Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Sällsynt i ängsområdet i Råshult 
och i Djäknabygd. 
Förekommer bl a i ängsområdet i 
Råshult. 
Förekommer i skogsmark. 
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Lathyrus !inifolius gökärt Allmän i kyrkoreservatet. 
Lathyrus pratensis gulvial Förekommer främst på en lokal i 

ängsomrädet i Råshult. 
Leontoclon aulumnalis hästfibbla Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Leontoclon hispiclus sommarfibbla Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Leucanthemum vulgare prästkrage Vanlig i ängsområdet i Råshult. 
Lotus cornic11latus käringtand Förekommer längs den gamla 

landsvägen. 
Lupinus sp . lupin Förekommer längs den gamla 

landsvägen, nära Björkudden. 
Lycopus europaeus strandklo Förekommer vid stränder. 
Lysimachia thyrsiflora topplösa Förekommer i kärr. 
Lysimachia vulgaris videört Vanlig på fuktiga platser. 
1\,faianthemum bifolium ekorrbär Allmän i kyrkoreservatet. 
lvf elampyrum pratense ängskovall Allmän i kyrkoreservatet. 
lvfelampyrum sylvaticum skogskovall Allmän i kyrkoreservatet. 
lvfentha sp. mynta Förekommer bla i ett dike i 

D j äknabygd. 
1vfenyanthes trifoliata vattenklöver Vanlig på fuktiga platser. 
Nymphaea alba vit näckros Förekommer i en liten göl. 
Oxalis acetosella harsyra Allmän i skogsmark. 
Pedicularis sylvatica gransp1ra Sällsynt i ängsområdet i Råshult. 
Persicaria lapath1folia pilört Förekommer på åkrar. 
Persicaria maculosa åkerpilört Förekommer på åkrar. 
Peucedanum palustre kärrsilja Förekommer på fuktiga platser. 
Plantago lanceolata svartkämpar Allmän i kyrkoreservatet. 
Plantago major groblad Vanlig på gamla åkrar. 
Platanthera sp. nattviol Ett exemplar har setts i 

ängsområdet i Råshult. 
Polygala vulgaris jungfrulin Vanlig i bl a ängsområdet i 

Råshult. 
Polygonatum multiflorum storrams Förekommer i en skogsdunge i 

ängsområdet i Råshu[t. 
Potentilla anserina gåsört Förekommer bl a i ett parti med 

veketåg i Ojäknabygd. 
Potentilla argentea femfingerört Förekommer på den öppna 

betesmarken i Djäknabygd. 
Potentilla erecta bladrot Allmän i kyrkoreservatet. 
Potentilla palustris kråkklöver Vanlig på fuktiga ställen. 
Prunella v11lgaris brunört Förekommer på betesmark. 
Pyrola media klotpyrola Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Ranunculus acris smörblomma Allmän i kyrkoreservatet. 
Ranunculus Jlammula ältranunkel Vanlig på fuktiga platser. 
Rhinanthus minor ängsskallra Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Rubus chamaemorus hjortron Vanlig på mossar. 
Rubus saxatilis stenbär Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Rumex acetosa ängssyra Vanlig på gamla åkrar. 
Rumex acetosella bergssyra Vanlig på gamla åkrar. 
Rumex crispus krusskräppa Förekommer på gamla åkrar. 
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Rumex ohtusifo/ius tomtskräppa Förekommer på gamla åkrar. 
Sagina procumbens krypnarv Vanlig på gamla åkrar. 
Scor::onera humilis svinrot Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Scroplm/aria nodosa flenört Förekommer i ängsområdet i 

Råshult, på slänter. 
Scutellaria galericulata frossört Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Senecio vulgaris korsört Förekommer på ett kalhygge och 

på odlingsrösen. 
Si/ene vufgaris smällglim Förekommer i en skogsdunge i 

ängsområdet i Råshult. 
Solidago virgaurea gullris Vanlig i ängsområdet i Råshult. 
Spergula arvensis åkerspärgel Förekommer på åkrar. 
Steflaria graminea grässtjärnblomma Allmän i kyrkoreservatet. 
Stellaria holostea buskstjämblomma Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Stellaria media våtarv Förekommer på betesmarken i 

Råshult. 
Succisa pratensis ängsvädd Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Taraxacum gr. Vulgaria ogräsmaskrosor Vanlig i området. 
Thalictrum sp. ruta 15-20 exemplar har setts på en 

lokal i ängsområdet i Råshult. 
Tragopogon pratensis ängshaverrot Förekommer i ängsområdet i 

Råshult. 
Trientaf is europaea skogsstjäma Allmän i kyrkoreservatet. 
Trifolium pratense rödklöver Vanlig på gamla åkrar. · 
Trifoliwn repens vitklö"ver Vanlig på gamla åkrar. 
Triglochin palustris kärrsäl ting Förekommer i ett dike i 

Djäknabygd. 
Typha latifolia bredkaveldun Förekommer i kärr längs med 

stränder. 
Urtica dioica brännässla Förekommer bl a i ängsområdet i 

Råshult. 
Veronica chamaedrys teveronika Förekommer bl a i ängsområdet i 

Råshult. 
Veronica officinalis ärenpris Allmän i ängsområdet i Råshult. 
Veronica scutellata dyveronika Förekommer i områdets 

nordvästra del. 
Veronica serpyllifolia majveronika Förekommer bl a i ängsområdet i 

Råshult. 
Vicia cracca kråkvicker Förekommer bl a i ängsområdet i 

Råshult. 
Viola arvensis åkerviol Förekommer på åkrar. 
Viola spp. viol Vanliga i kyrkoreservatet. 
Viola tricolor styvmorsviol Förekommer på gamla åkrar. 

Kärlkryptogamer 
AthJ,riumfilix-femina majbräken Vanlig i kyrkoreservatet. 
Dryopteris filix-mas träjon Vanlig i kyrkoreservatet. 
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Equisetum arvense åkerfräken Förekommer bl a i 
kyrkoreservates nordvästra del. 

Eq11isel11m jluviat ile sjöfräken Förekommer bl a i kärr. 
Equisetum palustre kärrfräken Förekommer inom fuktigare 

partier. 
Equisetum syfvaticum skogs fräken Förekommer i skogsmark. 
Gymnocarpium dryopteris ekbräken Funnen på enstaka platser i 

kyrkoreservatet. 
Lycopodium annolinum revlummer Funnen på enstaka platser i 

kyrkoreservatet. 
Phegopteris connectilis hultbräken Funnen på enstaka platser i 

kyrko reservatet. 
Polypodium vulgare stensöta Förekommer ofta på odlingsrösen. 
Pteridium aquilinum örnbräken Allmän i skogarna. 

Mossor 
Atrichum undulatum krusbjörnmossa 
Aufacomnium pafustre räffelmossa 
Brachythecium sp. gräsmossa 
Dicranum sp. kvastmossa 
Hyfocomium splendens husmossa 
Hypnum cupressiforme bergklomossa 
leucob,yum gf aucum falsk vitmossa 
Mnium ajjine skogsstj ärnmossa 
Pleurozium schreberi väggmossa 
Pofytrichum sp. björnmossa Vanlig inom fuktigare partier, i 

kärr och på mossar. 
Rhytidiadefphus squarrosus hakmossa Vanlig i ängsområdet i Råshult. 
Sphagnum sp .. vitmossa Vanlig inom fuktigare partier, i 

kärr och på mossar. 
Thuidium lamariscinum stor thujamossa , 
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BILAGA 1 

Analysområden 

Analysområde 1 
Frekvensbestämning av granspira. 
Sex kvadratiska ytor på 1 m2 har analyserats. Ytorna har inte lagts inom någon storyta. 
1-tums järnrör har slagits ner i marken. ett vid varje yta. Varje yta har permanent
markerats i sitt södra hörn (rutramens Al). Rör/yta l har mätts in från odlingsröset med 
den intill stående apeln (bild 17) och från "stenblocken" (bild 15 och 16). Odlingsröset 
har en diameter på ungefär tre meter. Apeln står cirka två meter från odlingsröset. Rör I 
har försetts med ett plaströr som stuckits ner i järnröret för att lättare kunna identifieras. 
Från rör 1 har sedan de övriga fem rören mätts in. Vid analyserna har rutramen lagts 
med diagonalen i nord-sydlig riktning. 

Från 
Den h.p. på odlingsröset invid apeln 
"Stenblockens" h. p. (bild l) 
l 
1 
1 
1 
1 
h.p.=högsta punkt 

Till 
- 1: 
- 1: 
- 2: 
- 3: 
- 4: 
- 5: 
- 6: 

Riktn. (0
) 

115 
304,5 
119 
133 
236 
303 
321 

Avstånd (m) 
14,4 
25,7 
6,8 
4,65 
5,2 
9,5 
8,7 
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Analysområde 2 
Art/area-linjen norr om granspiran. 
Art/area-linjen går i nordvästlig-sydostlig riktning. Längs linjen har fem kvadratiska ytor 
på 4 m2 lagts ut. Linjen börjar med yta 1 i sydost och slutar i nordväst med yta 5. Ytorna 
1, 2 och 3 har markerats med I -tums järnrör, medan ytorna 4 och 5 markerats med var 
sin metallplatta. I rör 1 har ett plaströr stuckits ner. Varje yta i linjen har lagts med sin 
diagonal i nordvästlig-sydostlig riktning och har därför permanentmarkerats i sitt nord
västra hörn (rutramens A 1 ). Således ska rutramen läggas ut så att analysen börjar ifrån 
nordväst och fortskrider åt sydost. Yta 2 ligger i jämnhöjd med en gammal ek. Rör l 
har, liksom granspiran, mätts in från odlingsröset med den intill stående apeln (bild 17) 
och "stenblocken" (bild 15 och 16). Metallplattan vid yta 5 har också mätts in från 
odlingsröset med apeln. Rör 2 och 3 samt metallplattorna 4 och 5 har därefter mätts in 
från rör I. 

Linjen är 38,65 m lång och dess riktning är 315°. 

Från 
Den h.p. på odlingsröset invid apeln 
"Stenblockens" h. p. (bild 2) 
Den h.p. på odlingsröset invid apeln 
1 
1 
1 
1 
h.p.=högsta punkt 

Till 
- 1: 
- 1: 
- 5: 
- 2: 
- 3: 
-4: 
- 5: 

Riktn. (0
) 

93 
332,5 
354 
315 
315 
315 
315 

Avstånd (m) 
24,2 
22,35 
26.85 
17,35 
21,30 
28,10 
38,65 
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Analysområde 3 
Frekvensbestämning av slåttergubbe. 
Fem kvadratiska ytor på 1 m2 har analyserats. Rör 1 bildar mittrör i en kvadratisk storyta 
om 100 m2. I-tums järnrör har slagits ner i marken. ett vid varje yta. Varje yta har 
perrnanentmarkerats i sitt södra hörn (rutramens AI). Rör I har mätts in från "den stora. 
avlånga stenens" (bild 18 och 19) högsta punkt (h.p.) samt från "stenblockens" (bild 15 
och I 6) högsta punkt. Rör 1 har försetts med ett plaströr som stuckits ner i järnröret för 
att lättare kunna identifieras. Från rör 1 har sedan de övriga fyra rören mätts in. Vid 
analyserna har rutramen lagts med diagonalen i nord-sydlig riktning. Yta I ligger mellan 
några stenar. 

Från 
"Den stora. avlånga stenens" h.p. (bild 3) 
"Stenblockens" h.p. 
1 
1 
1 
1 

Skiss över cmalysomräde 3. 
Skala 1 :250. 

• bj or\.:. 

Till 
- 1: 
- 1: 
- 2: 
- 3: 
- 4: 
- 5: 

Riktn. (0
) Avstånd (m) 

291 26.85 
45 17.6 
10 5.30 
140 3.10 
239 5.05 
330 2.50 

den Staro.. 1 

av I c.11_5 o.. 5 te I"\ e. ~ 
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Analysområde 4 
Frekvenshestämning av Jungfru i\,farie nycklar. 
Fem kvadratiska ytor på I m2 har analyserats. Rör I bildar mittrör i en kvadratisk storyta 
om 100 m2. I-tums järnrör har slagits ner i marken, ett vid varje yta. Varje yta har 
permanentmarkerats i sitt södra hörn (rutramens AI). Rör I har mätts in från den högsta 
punkten (h.p.) på "den kantiga, rödaktiga stenen" (bild 21) som ligger söder om 
Linnegrottan i ängsområdets centrala delar. Röret har också mätts in från Linnegrottans 
mitt (stenbordet) (bild 22). Det har dessutom mätts in från ett mindre fast objekt. 
nämligen fögatans sydvästra grindstolpe (bild 14). Rör 1 har försetts med ett plaströr 
som stuckits ner i järnröret för att lättare kunna identifieras. Från rör 1 har sedan de 
övriga fyra rören mätts in. Vid analyserna har rutramen lagts med diagonalen i nord
sydlig riktning. 

Observera inmätningen mellan rör l i detta analysområde och rör l i nålstickslinjen i 
partiet med svinrot (analysområde 5 ). 

Från Till Riktn. (0
) Avstånd (m) 

"Den kantiga. rödaktiga stenens" h.p. (bild 4b) - I: 288,5 17,2 
Linnegrottans mitt (stenbordet) - 1: 239 36,3 
Fägatans SV grindstolpe (bild 4a; från NV grindstolpen) - l: 135 7,9 
1 - 2: 54 2,7 
1 - 3: 168 2,4 
1 - 4: 235 3, 1 
1 - 5: 352 2,75 
1 - rör l i nålstickslinjen i partiet med svinrot: 194 7,4 
1 - den hamlade linden vid rör l i linjen i svinrotpartiet *: 210 7,9 
* se bild 5. 
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Analysområde 5 
Nålstickslinjen i partiet med svinrot. 
Strax söder om analysområde 4 (lokalen för frekvensbestämning av Jungfru Marie 
nycklar) ligger linjen längs vilken vegetationen analyserats med hjälp av nålsticks
metoden. Linjens båda ändar har permanentmarkerats med 1-tums järnrör. Närmast 
analysområde 4, i norr, ligger rör 1 medan rör 2 avslutar linjen i söder. Rör 1 ligger 
mellan en hamlad lind och en sten (bild 5). I närheten av linjen finns några hasselbuskar 
och, förutom den nämnda linden, även en gammal, sned och nästan död, hamlad lind 
(bild 5). "Den kantiga, rödaktiga stenen" (bild 21) och "den stora, avlånga stenen" (bild 
18) har varit utgångspunkter vid inmätningen. 

Linjen är 13,00 meter lång och dess riktning är 189°. 

Från 
"Den kantiga, rödaktiga stenens" h.p. (bild 5) 
"Den stora, avlånga stenens" h.p. 
I 
h.p.= högsta punkt 

Till 
- 1: 
- 2: 
- 2: 

Riktn. (0
) 

265 
328 
189 

Avstånd (m) 
18, 1 
58,5 
13 ,00 
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A11alysomriide 6 
Art/area-linjen som går från gräsheden av kruståteltyp till mossen i ängsområdets 
centrala delar. Linjen inkluderar en nålsticksyta. 
Linjen bödar i norr med rör 1 (bild 6a) som fungerar som mittpunkt i en kvadratisk 
storyta om 100 m2 för nålsticksanalys. Ytorna 1 och 2 har markerats med I-tums järnrör 
medan ytorna 3 och 4 har permanentmarkerats med var sin metallplatta. Storytan (rör 1) 
har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. Rör 1 ligger ovan sluttningen i en 
vegetation dominerad av kruståtel och liljekonvalje. Art/area-analyser har gjorts vid rör 
2 samt metallplattorna 3 och 4 (bild 6b). I sluttningen går ett stråk av ljung i vilket rör 2 
ligger. Metallplatta 3 ligger i laggen medan metallplatta 4, som utgör linjens slutände, 
ligger på mosseplanet. I detta analysområde ska man observera att art/area-analysytorna 
är permanentmarkerade i sina norra hörn (rutramens Al), och inte i sina södra som 
rekommenderas i Naturvårdsverkets anvisningar. Detta beror på att ytorna har 
analyserats från norr till söder. Således ska rutramen läggas ut så att analysen börjar från 
norr och fortskrider söderut. Linnegrottan (bild 23):och "den stora, avlånga stenen" (bild 
18) har varit utgångspunkter vid inmätningen. 

Linjen är 44,25 meter lång och dess riktning är 202°. 

Från 
Linnegrottans mitt (stenbordet) (bild 6a) 
"Den stora, avlånga stenens" h.p. (bild 6b) 
1 
1 
1 
h.p.= högsta punkt 

Till 
- 1: 
- 4: 
- 2: 
- 3: 
- 4: 

Riktn. (0
) 

119,5 
43 
202 
202 
202 

Avstånd (m) 
44,2 
38 
13 , 1 
30,1 
44,25 
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Allalysområde 7 
Nålsticks,vtan i ängen väster omfägatan/gamla vägen. 
Ett 1-tums järnrör bildar mittpunkt i en kvadratisk storyta om I 00 m2. Ytan har 
markerats med ett I-tums järnrör. "Stenen, med de två hamlade lindarna, invid gärdes
gården" (bild 24) samt apeln (bild 7) har använts vid inmätningen av röret. Storytan har 
lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. 

Avståndet från korsningen gamla vägen/stigen mot Linnegrottan till "stenen, med de två 
hamlade lindarna, invid gärdet" är 26 meter. 

Från Till 
"Stenen, med de två haml. lindarna, invid gärdet"*- röret: 
Apeln - röret: 
Korsningen gamla vägen**/stigen mot Linnegrottan- röret: 
* bild 7. Inmätningen har skett från stenens högsta punkt. 
** Inmätningen har skett från den gamla vägens mitt. 

Riktn. (0
) 

224 
85 
320 

Avstånd (m) 
16,95 
10,75 
18 
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Analysområde 8 
Nå/sticksytan pii backen i ängsområdets södra del, nära det röda huset som ligger 
utanför kyrkoreservatet i öster. 
Ytan har markerats med ett 1-tums järnrör. Röret utgör mittpunkt i en kvadratisk storyta 
om 100 m2• "Den stora. avlånga stenens" högsta punkt (bild 18 och 20), odlingsröset 
som ligger nära det röda huset (bild 25) samt övergången mellan den nuvarande ängs
och betesmarken (bild 8) har använts som utgångspunkter vid inmätningen av röret. 
Storytan har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. 

Från 
"Den stora, avlånga stenens" h.p. 
Odlingsrösets mitt, nära det röda huset (bild 8) 
Övergångens (ängs-/betesrnark) mitt 
h.p.=högsta punkt 

Till 
- röret: 
- röret: 
- röret: 

Riktn. (0
) 

139 
268 
81 

Avstånd (m) 
56,35 
59,4 
34,8 
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Analysområde 9 
Nålsticksytan i skogsdungen öster om arrendator 1'vlichaelssons bostad. 
En kvadratisk storyta om 100 m2 har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. 
Ytan har markerats med en metallplatta, som bildar storytans mittpunkt. Metallplattan 
har mätts in från stengärdesgården som utgör kyrkoreservatets begränsning i öster. I 
dungen slutar stengärdesgården (bild 26) och det är härifrån som inmätningen skett, från 
mitten på gärdesgården. I sänkan söder om skogsdungen finns tre odlingsrösen. Ett mått 
har tagits från det odlingsröse som ligger närmast skogsdungen. 

Från Till 
Stengärdesgårdens mitt, där denna slutar * - metallplattan: 
Mitten på odlingsröset i sänkan - metallplattan: 
* se bild 9. 

Riktn. (0
) 

280 
2 

Avstånd (m) 
19 
49 
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Analysområde 10 
Ek-bokbacken söder om ängsmarken. 
Ytan har markerats med ett I-tums järnrör. Röret bildar mittpunkt i en kvadratisk storyta 
om 100 m2. Storytan har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. "Det mycket 
stora, avlånga stenröset nära den gärdesgård som för närvarande utgör gränsen mellan 
slåtter- och betesmarken" (bild 28) samt stenröset som ligger söder om stigen (bild 27) 
har använts vid inmätningen. 

"Det mycket stora, avlånga stenröset nära gärdesgården" är cirka 20 meter långt i dess 
nord-sydliga sträckning (20°). Rösets södra ände är ungefär fyra meter brett, medan dess 
norra ände bara är två meter brett. Röset ligger ungefär två meter från gärdesgården. 

Från Till 
Mitten på stenröset som ligger söder om stigen * - röret: 
"Det mycket stora, avlånga stenröset" ** -=. röret: 
* se bild 10. 
** Inmätningen skedde från rösets södra ände. 

Riktn. (0
) 

343 
211,5 

Avstånd (m) 
14,6 
58,5 

72 



/ 

/ 

Skiss över analysområde 10. 
Skala I :500. 

/ 

/ 

,,,,. 
/ 

-

-

-

-

/ 

I 

/ 

---

I 

/,~ 
e.K 

I 

I 
I 

/ 
I 

• bok 

de.t M 1c.'<-e..-t- 5tt].,.~ 

a..,v(~.,,jo_. Sten,-0-se_t/ 

t 
I 

- - _ 5l:,3· -- - - ---, 

73 



Analysområde 11 
Nålsticksytan på hygget. 
Ytan har markerats med ett I-tums järnrör. Röret bildar mittpunkt i en kvadratisk storyta 
om l 00 m2. Storytan har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. En gärdesgård, 
som går i öst-västlig riktning, är uppsatt i hyggets södra del. Denna markerar gränsen 
mellan inägo- och utmarken. Gärdesgården har använts vid inmätningen av röret. 

Från Till Riktn. (0
) Avstånd (m) 

Det hörn diir gärdesgården viker av mot SY - röret: 65 36,65 
Vinkelrätt från gärdesgården; 32,4 m öster om det 
hörn där gärdesgården viker av mot SV (bild 11) - röret: 3 21,9 
Hörnet på gärdesgården, nära den gamla landsvägen - röret: 110 80,0 
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Analysområde 12 
Nålsticksytan i partiet med veketåg på den öppna betesmarken i Djiiknabygd. 
Ytan har markerats med en metallplatta. Plattan bildar mittpunkt i en kvadratisk storyta 
om 100 m2. Storytan har lagts ut med diagonalen i nord-sydlig riktning. Stengärdes
gården som går längs med järnvägen (bild 29) har använts vid inmtitningen. Måtten har 
tagits från den plats där gärdesgården slutar. Inmätningen har skett från stengärdets mitt. 

Från 
Mitten på stengärdet, där detta slutar * 
* se bild 12. 

Till 
- metallplattan: 

Riktn. (0
) Avstånd (m) 

95,5 72,5 
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Torr ö ng av få rsv ingel- typ 
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KARTA 3 

KYRKORESERVATET 
RÅSHULT - DJÄKNABYGD 

Markanvändning 1994 

Åker och vall 
Slåttermark 
Öppen betesmark 

Betad skog 

Skogs- och myrmark 
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På uppdrag av 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

och i samarbete med 
Utvecklingsplan för Linnebygden 

gjordes 1994 en dokumentation av vegetationen i 
kyrkoreservatet Råshult-Djäknabygd i Älmhults 
kommun. Syftet med undersökningen är att 
möjliggöra en uppföljning av vegetationens 
utveckling i samband med restaureringsåtgärder i 
området. 

Utvecklingsplan för Linnebygden 
har till uppgift att göra ekomuseet 

"Det sydsmåländska kulturlandskapet" 
bekant genom 

• kunskapsuppbyggnad och vetenskapligt 
arbete 

• publicering av forskningsresultat 
• marknadsföring av sevärdheter 
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