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Förord 
Våren och försommaren är säkert de årstider då nästan alla ger akt på den ”biologiska mångfalden”. Alla 
håller vi utkik efter de första snödropparna, den första tussilagon, vitsipporna och häggens blomning med 
mera. Många följer också flyttfåglarnas ankomst från sånglärkan och traninvasionen fram till staren och 
flugsnapparen. När allt sedan grönskar och morgonens trastkörer mattats är det som om många av oss inte 
längre ser förändringarna. Det är som om vi inte mäktar med att se nya detaljer i den rika natur som om-
ger oss. 

Årsskriften för 2003 behandlar temaåret Djurens och Växternas år. Under detta temaår pågår arbetet 
som bäst med miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt delar av 
Bara naturlig försurning. För många av dessa miljömål är förekomsten eller frånvaron av djur- och växt-
arter viktiga indikatorer på hur naturen och dess olika delar som exempelvis odlingslandskapet mår och 
fungerar. Naturligtvis sträcker sig dessa indikatorer långt utöver de vanligaste vårtecknen och omfattar 
djur och växter som långt ifrån är igenkända av alla.  

Det är vår förhoppning att denna rapport skall kunna stimulera dig till att fortsätta och fördjupa ditt 
intresse för djur och växter även efter den tidpunkt då syrenerna slagit ut och de flesta av oss övergått till 
att fundera på skolavslutningar och semesterfirande. Kanske kan du hitta ett nytt intresse, till exempel att 
identifiera vilka arter av humlor som surrar eller lära dig hur din landskapssvamp ser ut. 

Vi vill tacka alla som bidragit med artiklar till denna rapport! 
Har du som läsare synpunkter eller frågor om rapporten som helhet eller om enskilda artiklar så ta 

gärna kontakt med redaktionen eller respektive artikelförfattare. 
Vår förhoppning är att årsrapporten skall vara trevlig läsning för så många som möjligt och vi till-

önskar er alla ett givande Djurens och Växternas år! 
 
 
Jönköping i juni 2003 
 
 
 
 
Birgit Friggebo 
Landshövding   Ola Broberg 
   Länsexpert miljöövervakning 
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Sammanfattning 
 
Föreliggande rapport är en årsskrift från miljöövervakningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Årets tema 
är Djur och växter eftersom år 2003 är utsedd till Djurens och växternas år i länet. 
 
Rapporten inleds med en artikel om miljömålsarbetet under 2003. Där beskrivs bakgrunden till miljö-
målsarbetet samt hur Länsstyrelsen arbetar med miljömålen. I år är det "Djurens och växternas år" och det 
utgår från miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Bara naturlig 
försurning. 
 
I de avsnitt som följer därefter beskrivs ett urval av Länsstyrelsens arbete med djur och växter samt deras 
livsmiljöer. Inledningsvis finns en artikel om klimatet för året som gått, 2002. Klimatet är en viktig faktor 
vid tolkning av de data som samlas in vid miljöövervakningen. Därefter följer ett avsnitt om vad som me-
nas med en rödlistad art och ett om vilka landskapssymboler vi ha i länet (vårt län som ju tillhör både 
Småland och Västergötland). Några artiklar beskriver Länsstyrelsens arbete med att inventera och/eller 
skydda speciella livsmiljöer. Det gäller Projekt östra Vätternbranterna, den pågående Ängs- och betes-
marksinventeringen, inventeringen av länets rikkärr, arbetet med Natura 2000 områden samt det naturum 
som håller på att uppföras på Store Mosse Nationalpark. Några artiklar handlar om olika djur- eller växt-
grupper, vad vi vet om dessa eller hur arbetet ska drivas framöver. Det gäller de stora rovdjuren, fladder-
möss, fåglar, humlor, mollusker, växter samt mossor och lavar. Rapporten avslutas med ett avsnitt om 
kulturen i naturen. 
 
Författarna till artiklarna arbetar samtliga på Länsstyrelsen i Jönköping, på Landsbygdsavdelningen eller 
på Samhällsbyggnadsavdelningen. 
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Djurens och växternas år 
Riksdagen antog 1999 femton mil-
jökvalitetsmål, som ska gälla i 
hela landet. Med dessa har man 
bestämt sig för hur miljön ska 
vara, för att vi ska kunna säga att 
Sverige har en god miljö. Länssty-
relserna har i uppgift att regionalt 
anpassa de nationella målen till 
länen och kommer i samverkan 
med andra att arbeta för att mil-
jömålen ska uppfyllas inom en ge-
neration (25 år). Nya miljömål för 
Jönköpings län antogs i december 
2002 av Länsstyrelsens styrelse. 
Delmål för miljökvalitetsmålet Le-
vande skogar kommer att faststäl-
las av Skogsvårdsstyrelsen och 
ingick därför inte i Länsstyrelsens 
beslut.  
 

 
 
 
Temaår 
Vi som arbetar med miljömålen på Länsstyrel-
sen i Jönköpings län finns på sekretariatet för 
hållbar utveckling. Här arbetar vi med miljömå-
len bland annat via temaår. Detta innebär att vi 
väljer ut några av miljömålen och arbetar extra 
mycket med dem under ett specifikt år. Temaår 
innebär en möjlighet att samverka och samordna 

aktiviteter inom länet för att på så sätt uppnå 
större miljöeffekter och få ett bredare genom-
slag i media.  

År 2003 är det ”Djurens och växternas år”, 
vilket är det andra av sammanlagt fyra temaår. 
”Djurens och växternas år” handlar om miljö-
målen Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap samt de delar av Bara 
naturlig försurning som handlar om markförsur-
ning. Namnet på temaåret var det vinnande bi-
draget i en namntävling, som Länsstyrelsen ut-
lyste år 2002 bland länets mellanstadieklasser. 
Första pris delas mellan Nyhemsskolan, klass 
5C i Nässjö och Åsenskolan, klass 6B i Anders-
torp. De vann en guidad tur till Store Mosse na-
tionalpark. Den här namntävlingen är ett exem-
pel på hur Länsstyrelsen informerar om arbetet 
med miljömålen i skolorna. Länsstyrelsen in-
formerar även om miljömålen på kommunernas 
miljöfika, gör besök på företag och hos olika 
organisationer. 

MiljömålsForum 
I början av varje temaår arrangerar Länsstyrel-
sen ett MiljömålsForum. År 2003 hölls det i 
Sävsjö och representanter från kommuner, 
Skogsvårdsstyrelsen, skolor och ideella före-
ningar (så som Naturskyddsföreningen) var någ-
ra av deltagarna. Syftet med MiljömålsForum är 
att presentera de aktuella miljömålen och disku-
tera hur arbetet med miljömålen ska fortsätta 
under året. Dessutom presenteras olika aktivite-
ter som kan kopplas till miljömålsarbetet samt 
förslag på vilka personer som ska vara med i 
temaårets arbetsgrupp. Förslag på aktiviteter 
under 2003 är till exempel kurser i lieslåtter, 
fältvandringar där man tittar på ängens växter 
eller våtmarkernas fågelliv, inventeringar, 
Skogsvårdsstyrelsens skogskvällar eller Hus-
hållningssällskapets årliga sommarmöte. 
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Åtgärdsprogram för att gå från 
ord till handling 
Arbetsgruppernas uppgift är att ta fram åtgärds-
program. Programmen ska tydligt visa vad som 
ska prioriteras och vilka åtgärder som behövs 
för att miljömålen ska uppfyllas. Dessutom ska 
åtgärderna vara väl förankrade, så att de verkli-
gen går att genomföra enligt den tidsplan och 
omfattning som det står i programmet. I flera 
fall är det inte möjligt att klara av ett miljömål 
enbart med åtgärder inom länet. Då behövs en 
plan för hur man ska arbeta vidare med detta 
miljömål. Arbetsgrupperna förväntas att slutföra 
sitt arbete under temaåret. Ett urval av de åtgär-
der som har tagits fram presenteras i ett åtgärds-
program som ska genomföras inom 3-4 år. Där-
efter revideras programmet inför perioden fram 
till år 2010, som är målåret för flera av delmå-
len. 

Elektroniskt nyhetsbrev 
Sekretariatet för hållbar utveckling ger ut ett 
elektroniskt nyhetsbrev 4 gånger per år. Där 
presenteras vad som sker i miljömålsarbetet, till 
exempel pågående eller kommande aktiviteter. I 
nyhetsbrevet kan även kommuner och andra 
sprida information om aktiviteter och åtgärder i 
sitt miljöarbete. 

Kontakta Sekretariatet för hållbar utveck-
ling på Länsstyrelsen (lena.lindstrom@f.lst.se) 
om du vill ha en gratis prenumeration på ny-
hetsbrevet . 

Uppföljningskonferens 
Under varje temaår genomförs en uppföljnings-
konferens under sensommaren eller hösten. Då 
redovisas nationell, regional och lokal uppfölj-
ning av framförallt temaårets miljömål. Dessut-
om presenterar någon kommun eller något före-
tag hur miljömålsarbetet kan bedrivas och följas 
upp på lokal nivå. 

Djurens och växternas år 
Som det stod inledningsvis ingår Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlings-
landskap samt delar av Bara naturlig försurning 

i årets temaår. Vad som ingår för respektive mål 
beskrivs lite närmare nedan. 

Myllrande våtmarker 
Miljömålet handlar om att det ska finnas våt-
marker i hela länet där våtmarkens typiska väx-
ter och djur kan leva och trivas. Våtmarkerna är 
fulla av liv och de är viktiga för den biologiska 
mångfalden. I odlingslandskapet kan de till ex-
empel utgöras av fuktängar, kärr och slåttermy-
rar. Dessa är inte bara viktiga för de djur och 
växter som lever där utan också för bland annat 
flyttfåglar som behöver ha rastlokaler. Våtmar-
kerna är dessutom vattenmagasin och kallas 
också för naturens egna reningsverk. De kultur-
historiska värdena ska dessutom tas tillvara. Det 
kan vara ängslador eller trägärdesgårdar och 
stenmurar. 
 

 
 
Kärr i Södra Liarp. Foto: Conny Jacobsson 
 
Förr användes våtmarkerna framför allt som 
slåttermarker för att få vinterfoder till djuren, 
men också som betesmarker. På dessa platser 
kan man ibland hitta gamla byggnader eller and-
ra historiska lämningar, som berättar hur det var 
förr i tiden. För ungefär 100 år sedan dikade 
man ut många våtmarker, främst för att få mer 
mark att odla på, men även för att få mer 
skogsmark. Därför har många våtmarker för-
svunnit. Ett av miljömålen innebär att restaurera 
de gamla våtmarkerna eller att anlägga nya våt-
marker och småvatten. 

Vi måste vara rädda om våra våtmarker 
för trots att många våtmarker har försvunnit i 
Sverige, så är vi ett av de länder i världen som 
har flest kvar. De största hoten mot våra våt-
marker är luftföroreningar och utdikning. Torv-
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täkter och vägbyggen påverkar också våtmar-
kerna negativt. 

Levande skogar  
Miljömålet handlar både om produktionsskogar 
och om de skogar som ska skyddas från att hug-
gas ner och sparas för framtiden. Mer skog ska 
vara undantagen från skogsproduktion och bli 
formellt skyddade. Det kan man till exempel 
göra genom att bilda naturreservat eller att 
markägaren frivilligt avsätter mark genom certi-
fiering 

I produktionsskogarna gynnas den biolo-
giska mångfalden om man ökar mängden död 
ved och gamla träd i skogen. I sådan ved trivs 
nämligen många olika insekter och fåglar. Döda 
träd kan man därför lämna kvar istället för att ta 
bort. Gammal skog (mer än 120 år) är också 
viktiga för insekter och fåglar, men även för 
mossor, lavar och svampar. Om gamla och unga 
träd växer tillsammans blir variationen större 
och med det en ökad biologisk mångfald. Likaså 
gynnas mångfalden i skogen av en ökad andel 
lövträd.  
 

 
 
Död ved och gamla träd ska bli vanligare i skogen. 
Foto: Johan Rova 

 
I skogen kan man hitta spår efter hur marken ti-
digare har använts. Det kan till exempel finnas 
stenmurar och stenrösen dolda bland träden. 
Detta är rester efter de odlingar och betesmarker 
som fanns där innan skogen tog vid. Ett av de 
nationella delmålen handlar om att de här läm-
ningarna ska vårdas och sparas så att de även i 
framtiden ska kunna berätta om landskapets hi-
storia 

Ett rikt odlingslandskap  
Variationsrikedomen i det öppna odlingsland-
skapet minskar alltmer. Här behövs många olika 
typer livsmiljöer (småbiotoper) till exempel 
stenmurar, åkerholmar och småvatten för att be-
vara eller öka mångfalden. Likaså behöver forn-
lämningar, fägator, alléer och gärdesgårdar i 
landskapet skötas. Kunskapen om sådana här 
marker håller på att försvinna. Därför är det vik-
tigt med bland annat rådgivning och kurser som 
handlar om skötsel och om värdet av de olika 
livsmiljöerna. 
 

 
 
Korna hjälper till att hålla landskapet öppet.  
Foto: Christina Persson 
 
I de betesmarker som inte har påverkats av 
gödsling och som har hävdats under lång tid 
finns det ofta en rik flora. Om man har tur kan 
man hitta kattfot, jungfrulin, solvända, darrgräs 
och liten blåklocka. På ängen växer också 
många olika sorters blommor, så som svinrot 
och slåttergubbe men även olika slags lövträd 
och buskar. Förr var det många som slog ängen 
med lie för att få vinterfoder till djuren. Man 
brukade också hamla träden. Då beskars träden 
så att grenarna och bladen kunde användas till 
djurfoder. Än idag ser man träd som är lite 
”knöliga” en bit upp på stammen som är karak-
täristiskt för de hamlade träden. 

Några av målen handlar om att sådana här 
ängar och hagar ska bevaras. Ett annat av målen 
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handlar om att sköta och bevara olika typiska 
byggnader på landsbygden. Det kan vara gamla 
ladugårdar, ängslador, smedjor och bastubygg-
nader (som användes vid torkning av spannmål 
och lin). 

Det öppna odlingslandskapet hotas av 
igenväxning på grund av att det saknas betesdjur 
eller att jordbruken läggs ner. Det är viktigt att 
landskapet är öppet också i framtiden. 

 
 
 
 

Faktaruta 
Miljömålen innebär bland annat att vi ska:  
• Skydda våtmarkerna mot dränering, 

torvtäkter och vägbyggen 
• Återskapa och anlägga nya våtmar-

ker och småvatten 
• Gynna skogar med olika åldrar och 

olika arter 
• Öka mängden död ved, arealen äldre 

lövrik skog och gammal skog 
• Ta till vara skogens betydelse för na-

tur- och kulturupplevelser 
• Ha ett skogsbruk där fornlämningar 

och andra värdefulla kulturlämningar 
inte skadas 

• Rädda och bevara hotade arter, na-
turtyper och kulturmiljöer 

• Ha ett öppet och varierat odlings-
landskap med olika småbiotoper och 
vattenmiljöer  

• Bruka åkermarken så att den går att 
odla lång tid framöver och öka den 
ekologiska produktionen 

• Bevara och sköta biologisk mångfald, 
naturvärden och kulturhistoriska vär-
den som finns i våtmarkerna, skogen 
och odlingslandskapet (till exempel 
betesmarker och slåtterängar, värde-
fulla byggnader och fornlämningar) 

• Se till att de här miljöerna är tillgäng-
liga för allmänheten och turister 

• Sköta skogen på ett sådant sätt att 
försurningen i skogsmark minskar 
senast 2010 

• Bruka länets åkermark så att pH-
värdet inte understiger 6,0 

Bara naturlig försurning 
År 2003 ska det bland annat tas fram åtgärds-
program mot försurning av skogsmark och 
åkermark. Försurning är naturligt men genom 
miljöpåverkan av människan ökar försurningen. 
När marken försuras utlakas viktiga näringsäm-
nen. Många arter i både mark och vatten är 
känsliga för försurning. Dessutom ”läcker” gif-
tiga metaller ut, som till exempel aluminium när 
det är surt i marken. År 2004 kommer temaåret 
att handla om vatten och då fortsätter arbetet 
med att bland annat ta fram åtgärdsprogram mot 
försurning i vatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Christina Persson 

Kontaktpersoner 
Sekretariatet för hållbar utveckling, Länsstyrel-
sen 
Christina Persson, Tfn: 036-39 50 28 
E-post: christina.persson@f.lst.se 
Anna Westerlund, Tfn: 036-39 50 29 
E-post: anna.westerlund@f.lst.se 
Lena Lindström, Tfn: 036-39 50 52 
E-post: lena.lindstrom@f.lst.se 
Stefan Lundvall, Tfn: 036-39 50 30 
E-post: stefan.lundvall@f.lst.se 

Läs mer 
Miljömålsportalen: www.miljomal.nu 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2002. Mil-
jömål för Jönköpings län. Meddelande 
2002:59 
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Klimatet under året som gick 
2002 blev ännu ett varmt år i svi-
ten av varma år med bara ett un-
dantag sedan slutet av åttiotalet. 
Vem minns inte den mycket varma 
sensommaren? Medeltemperatu-
ren var över det normala under 
stora delar av året. Sista kvartalet 
blev dock kallare än normalt. De 
högsta vattenföringarna uppmät-
tes i februari - mars. Andra halv-
året var vattenföringen mycket 
låg. Lägst var vattenföringen i 
augusti och september och några 
större högflöden under hösten 
blev det aldrig. 
 
 
Klimatet styr 
Klimatet är en mycket viktig faktor vid tolkning 
av miljöövervakningsdata. Det påverkar till ex-
empel nedfallet av försurande ämnen, ozon-
mängderna i luften, mängden föroreningar som 
transporteras i våra vattendrag och även varak-
tigheten av en kalkning. Klimatet har betydelse 
för att förstå och förklara variationen vid studier 
av den biologiska mångfalden. Exempel på detta 
är att höstar med lite vattenföring kan påverka 
öringens lek och torra somrar kan leda till ut-
torkning av mindre vattendrag. En kall och mu-
len sommar kan leda till sämre reproduktion och 
lägre tillväxt för många arter. 

Varm och torr sensommar 
Temperatur, nederbörd och vattenföring mäts av 
SMHI vid ett antal stationer i länet. 

Nyåret 2001/2002 var mycket kallt men 
sedan var temperaturen över det normala under 
stora delar av de tre första kvartalen av 2002. 
Sommaren var rekordvarm. Varmaste månaden 
var augusti. Sommaren var inte slut förrän i mit-

ten av september, resten av året dominerades 
sen av kallare väder än normalt. December var 
kall vid nyåret 2002/03 var det is på länets sjöar 
med undantag av Vättern. Medeltemperaturen 
för hela året var ca 1,5 grader högre än normalt. 

Regnmängderna skiljer sig över länet. Ett 
normalår har västra delen av länet dubbelt så 
hög nederbörd jämfört med den östra delen. Ne-
derbörden för hela 2002 var i stort sett normal. 
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Figur 1. Månadsmedeltemperatur och total nederbörd 
per månad (mm) vid SMHI: s klimatstation i Ramsjö-
holm nordost om Huskvarna. 
 

Under 2002 regnade och snöade det ca 
950 mm i västra delen av länet medan det på 
Visingsö och i nordöstra delen av länet kom ca 
600 mm nederbörd. Rikligt med regn kom det i 
januari och februari vilket ledde till mycket 
höga flöden och en del översvämningsproblem. 
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Våren var blötare än normalt liksom början av 
sommaren. Under juli kom det flera skyfall me-

dan augusti och september var extremt torra.
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Figur 2. Dygnsmedeltemperatur 2002 och normal dygnsmedeltemperatur för perioden 1961-2001 vid Jönköpings flyg-
plats. 
 

 
Mycket höga flöden i februari 
Vattenföringen är en mycket viktig parameter 
för utvärderingen av effektuppföljningsdata. Bi-
ologin styrs till stor del av de värsta situationer-
na. De lägsta pH-värdena och de högsta alumi-
niumhalterna får man vid de högsta flödena 
(detta kallas för surstötar). Därför är det mycket 
viktigt att vattenkemiproverna tas vid just hög-
flöden. Klarar en kalkning inte av att upprätthål-
la en god vattenkemi vid högflöden så får man 
inte de positiva resultat man annars kan förvänta 
sig efter en kalkning. 
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Figur 3. Beräknad månadsmedelvattenföring med 
SMHI: s PULS-modell i Nissan vid N Unnaryd. 
 

Årets högsta flöden uppmättes i många 
vattendrag i februari och mars (se figur 3). För-
sta halvåret var flödena normala eller över det 

normala. Nederbörden under början av året hade 
gjort att grundvattenmagasinen var välfyllda när 
sommaren kom. Detta tillsammans med en del 
skyfall gjorde att vattenföringen höll sig bra 
ända fram till mitten av juli och några större ut-
torkningsproblem rapporterades inte. Sensom-
marvärmen och lite nederbörd i augusti och sep-
tember gjorde att vattenföringarna sjönk och var 
mycket låga fram till början av oktober. 2002 
blev inget svampår och öringen fick problem att 
nå sina lekområden på grund av de låga vatten-
föringarna. I slutet av oktober började det dock 
regna men några högre flöden blev det inte in-
nan året var slut. 
 
 

Författare 
Tobias Haag 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen  
Tobias Haag, Tfn: 036-39 50 51 
E-post: tobias.haag@f.lst.se 
Bernhard Jaldemark, Tfn: 036–39 50 54 
E-post: bernhard.jaldemark@f.lst.se 

Läs mer 
Eggertsson Karlström C. 2003. Årets väder 
2002. Väder och vatten 13/2002. SMHI. 
Vill du veta mer om klimat, väder och vat-
tenföringar rekommenderas SMHI: s hem-
sida www.smhi.se 
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Rödlistade arter - arter som är på väg 
att försvinna 
På Länsstyrelsen i Jönköping re-
gistreras fortlöpande information 
om rödlistade arters förekomster i 
länet. Den insamlade datan kom-
mer från många olika källor, från 
privatpersoner och ideella organi-
sationer till inventeringar med 
statliga medel. Registret utgör ett 
viktigt underlag för ett flertal 
verksamheter. 

Rödlistor 
En rödlista är en förteckning över arter vars överlev-
nad inte är säker. Den rödlista som gäller nu i Sverige 
är Rödlistade arter i Sverige 2000 (Ulf Gärdenfors, 
ArtDatabanken). I rödlistan har arter bedömts och 
klassificerats i olika rödlistekategorier. Systemet som 
följts är det som Internationella Naturvårdsunionen 
(IUCN) har presenterat för global rödlistning. 

De rödlistekategorier som ingår är: 

 
EX Utdöd (Extinct) när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött. 

RE Försvunnen (Regionally 
Extinct) 

när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är kapabel 
till reproduktion inom landet har dött eller försvunnit. 

CR Akut hotad (Critically En-
dangered) 

när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket 
nära framtid. 

EN Starkt hotad (Endange-
red) 

om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut hotad men ändå löper 
mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd. 

VU Sårbar (Vulnerable) 
om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad eller 
Starkt hotad, men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt 
perspektiv. 

NT Missgynnad (Near 
Threatened) 

om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt 
hotad eller Sårbar men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar. 

DD Kunskapsbrist (Data De-
ficient) 

Arter om vars utbredning o/e populationsstatus man inte har tillräckliga 
kunskaper om. 

 
Hotartsregistret på Länsstyrelsen 
På Länsstyrelsen i Jönköpings län finns ett hotartsre-
gister där uppgifter om rödlistade arters förekomster i 
länet samlas. Utöver de rödlistekategorier som redo-
visas ovan finns ytterligare en kategori arter i regist-
ret som vi bedömt vara regionalt hotade eller sällsyn-
ta (R). Det finns både växter och djur i registret med 
ett par undantag: flodkräftsinformation finns i kräft-
registret och fiskinformation finns i fiskregistret. 

Den information som finns datalagd i hotarts-
registret har kommit från en mängd olika källor, allt 
ifrån herbariematerial från 1800-talet till riktade in-

venteringar efter en specifik art. Av uppgiftslämnarna 
står ideella organisationer för en betydande del. En 
hel del kommer också ifrån ArtDatabanken och 
Skogsvårdsorganisationen samt från Länsstyrelsen. 

Registret är uppbyggt i Access och består av 
flera olika tabeller. I dessa lagras bl a data som hör 
specifikt till arten, lokalinformation, fynddata etc. För 
att datan ska vara lättare att arbeta med finns en kart-
applikation i ArcView som uppdateras regelbundet. 

Vilken information som finns lagrad för re-
spektive fynd varierar. I det äldre materialet finns inte 
så många detaljerade uppgifter, framför allt är det 
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tydliga lägesangivelser som fattas. Fynduppgifter 
som registrerats på senare tid är däremot ofta relativt 
detaljerade. Då en fynduppgift lämnas till Länsstyrel-
sen är det en del variabler som är mer viktiga än and-
ra att lämna information om. Förutom artens namn är 
det viktigt med lägesangivelse (koordinater samt i 
klartext eller en markering på karta), typ av biotop, 
datum, uppgiftslämnare. Om information om antalet 
individer och eventuella hot mot fyndplatsen kan 
lämnas så är det en fördel. 

För ett urval av kärlväxter och fåglar har vi en 
övervakning i länet. Dessa inventeringar utförs i regel 
av ideella föreningar, se även avsnittet om Floraöver-
vakning i Jönköpings län längre fram i årsrapporten. 

För närvarande finns 563 olika arter registrera-
de i hotartsregistret. Dessa hör till någon av rödliste-
kategorierna, de regionalt sällsynta (R) är inte med-
räknade. Arter som hör till kategorin Kunskapsbrist 
(DD) är underrepresenterade i registret. I siffran 563 
är även gamla fynd medräknade. Om istället antalet 
arter efter 1950 räknas så är 507 stycken registrerade. 
För registreringar från och med 1970 finns 485 arter 
fördelade på 7 804 besök. Observera att samma lokal 
kan ha räknats flera gånger för vissa fynd och att en 
del av fynden är så kallade 0-fynd (arten har efter-
sökts men inte hittats, detta förekommer vid 778 till-
fällen). 

De 485 olika arterna som påträffats efter 1970 
fördelas mellan organismgrupper enligt nedanstående 
diagram. 
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De 485 registrerade arterna i hotartregistret fördelas 
per organismgrupp enligt diagrammet. 
 
Fördelningen av de rödlistade arterna mellan de olika 
rödlistekategorier ser ut enligt följande diagram: 
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Arterna fördelas mellan rödlistekategorierna enligt dia-
grammet. 
 
De arter som hör till gruppen försvunna är: 
• linmåra - sågs i länet 1991. Den är nu ut-

gången från platsen. Förr förekom den 
som linogräs i linåkrar. Senare har den i 
Sverige påträffats i ”skräpmarker”. 

• oljedådra - sågs i länet 2001. Som åker-
ogräs försvann oljedådran från Sverige i 
slutet på 1920-talet. Sedan dess har bara 
påträffats tillfälligt. 

Användning 
Uppgifterna som finns i hotartsregistret används van-
ligen som underlagsmaterial i samband med ärende-
hantering. Ärendena kan utgöras av de mest skiftande 
typerna, från bildande av naturreservat och arbete 
med biologisk återställning till vägdragningar o dyl. 
Registret har också bland annat använts i samband 
med naturvärdesbedömningar av sjöar och vattendrag 
samt i arbetet med att ta fram potentiella rikkärr. Re-
gistret är alltså ett mycket viktigt verktyg inom ett 
flertal olika verksamhetsområden. Inrapporteringar 
från såväl privatpersoner som andra myndigheter är 
därför mycket viktiga. 

Författare 
Yvonne Liliegren 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen 
Yvonne Liliegren, Tfn: 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 
Linda Andersson, Tfn: 036–39 50 57 
E-post: linda.andersson@f.lst.se 

Läs mer 
http://www.artdata.slu.se/ 
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Landskapssymboler i Småland och 
Västergötland 
Den första landskapssymbolen 
som introducerades i Sverige var 
landskapsblomman. Idén lansera-
des 1908 efter en amerikansk fö-
rebild. Därefter följde en ganska 
lång tid innan nya landskapssym-
boler utsågs. Numera finns det, 
förutom blommor, även symboler 
för djur (1988), fåglar (1980- ta-
let), svampar (1980-talet), stenar 
(1989), fiskar (1994), mossor 
(1996) och insekter (1998). För-
slag på landskapsmineraler finns 
också och är ute på remiss (okto-
ber 2002). Andra symboler som 
kan nämnas i sammanhanget är 
landskapsvapnen som i allmänhet 
tillkommit under 1500-talet och 
länsvapnen som är symboler för 
länen. 
 
 
Jönköpings län tillhör sedan Habo och Mullsjö 
kommuner tillkom 1998 två landskap, Småland 
och Västergötland. Nedan presenteras de land-
skapssymboler vi har i länet och som har med 
växternas och djurens år att göra. 

Linnea och ljung – landskaps-
blommorna 
Linnea, Linnaea borealis, Smålands landskaps-
blomma, var Carl von Linnes favoritblomma 
och den ingick i hans adelsvapen. Linnea är ett 
vintergrönt ris som kan bilda meterlånga revor. 
Den har sin blomningstid i södra Sverige i juni-
juli. Blommorna är rosa och väldoftande, doften 
framträder framförallt på kvällen. Linnean finns 

i nästan hela landet och den är vanlig på frisk, 
mossrik halvskuggig mark i bl a barrskogar. 
Linnean användes förr mot gikt och ledvärk. 

Ljungen, Calluna vulgaris, är Västergöt-
lands landskapsblomma. Det är en risartad bu-
ske med små barrlika blad. Blommorna är van-
ligtvis rosa men det finns även vita eller purpur-
färgade. Ljungen finns i hela landet och är van-
lig på torr, öppen mark. Ljungen var domine-
rande i ljunghedarna som förr var ett typiskt in-
slag i det sydvästsvenska landskapet. 

 

 
 
Skiss över linnean. Bild från Nordens Flora. 
 
Ljungen utnyttjades bl a som bränsle och hedar-
na användes som betesmarker. Den uppskattas 
av biodlare och ger en honung som är mörk med 
en karaktäristiskt stark smak. 



16 

 
 
Blommande ljung. Foto: Johan Rova. 

Uttern och tranan – landskapsdju-
ren 
Uttern, Lutra lutra, Smålands landskapsdjur är 
ett mårddjur släkt med bl a mård, hermelin, iller 
och mink. Uttern är en lekfull varelse som rör 
sig mycket smidigt i vatten. Den är ett rovdjur 
som till största delen livnär sig på fisk och lever 
därför nära vatten, vid sjöar och vattendrag, 
längs kuster och i skärgårdar. Fram till början av 
1950- talet var uttern vanlig i landet därefter 
skedde en kraftig nedgång i antalet. År 2000 in-
venterades bland annat Jönköpings län med av-
seende på utter, liknande inventeringar gjordes 
1983 och 1991. Resultatet visar att det sker en 
försiktig ökning av utterns utbredningsområde. 
Uttern är rödlistad och hör till kategorin sårbar 
(VU). Den finns dessutom med i EG:s habitatdi-
rektiv (annexet, se www.naturvardsverket.se). 
Den tillhör statens vilt och om den hittas död 
ska den skickas till Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. 

Trana, Grus grus, är Västergötlands land-
skapsdjur. Den häckar åtminstone sporadiskt i 
alla landskap i Sverige. Den är vanligast i områ-
den med rik tillgång på myrar. Det tätaste be-
ståndet finns i Norrlands skogsland men arten är 

numer en ganska vanlig häckfågel i mellersta 
och södra Sverige. Tranan är något av en alläta-
re och äter växter, grodor, småfisk och insekter. 
I anslutning till Hornborgarsjön rastade tranorna 
förr för att äta potatis som låg kvar på åkrarna 
sedan säsongen innan. Numer utfordras tranorna 
med korn. Under högsäsong läggs ca 1 ton korn 
ut varje kväll. Som mest kan där vara närmare 
11 000 tranor i mitten av april. Tranan är efter 
sentida ökning ganska vanlig i Sverige men är 
sparsam i Europa. Därför finns den med i EU: s 
fågeldirektiv. 

Taltrast och Trana - landskaps-
fåglarna 
Taltrasten, Turdus philomelos, Smålands land-
skapsfågel, är en vanlig häckfågel i hela landet. 
Den är en karaktärsfågel för storskogen och den 
totalt sett viktigaste miljön är granskogen. De 
största tätheterna hittar man däremot i södra 
Sveriges rika och flerskiktade löv- och bland-
skogsområden. Taltrasten tillhör skogens karak-
tärssångare och utgör tillsammans med andra 
trastar och rödhaken den så kallade "trastkören" 
kvällar och morgnar. Det finns en minnesregel 
för att lära sig känna igen lätet: "Erik, Erik, Erik 
- stulit en kniv, stulit en kniv - hurdant var skaf-
tet, hurdant var skaftet - benvitt, benvitt, ben-
vitt."  

Tranan, Västergötlands landskapsfågel. Se 
beskrivning under landskapsdjur. 

Koralltaggsvamp och scharla-
kansröd vaxskivling - landskaps-
svamparna 
Koralltaggsvamp, Hericium coralloides, är 
Smålands landskapssvamp. Det är en korallik-
nande, rikligt förgrenad taggsvamp som växer 
på murken lövved. Den förekommer såväl i 
igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda na-
turskogsmiljöer. I Sydsverige är svampen vanli-
gast på bok. Koralltaggsvampen hotas av brist 
på död ved. Ingrepp som innebär att lågor och 
döda eller skadade träd tas bort missgynnar ar-
ten. Koralltagsvampen är rödlistad och hör till 
kategorin missgynnad (NT). Den är också en 
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signalart (art som indikerar miljöer med höga 
naturvärden i skogen) med ett högt signalvärde. 

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe puni-
cea, är Västergötlands landskapssvamp. Den är 
den största av de relativt många vaxskivlingar 
som förekommer på gräsmark. Svampen var 
ganska vanlig förr men har minskat betydligt i 
takt med att de gamla slåtter- och betesmarkerna 
har försvunnit. Arten är typisk för magra och 
ogödslade naturbetes- och slåttermarker. Schar-
lakansvaxskivlingen är rödlistad och hör till ka-
tegorin missgynnad (NT). Den är också en sig-
nalart (art som indikerar miljöer med höga na-
turvärden i skogen) med ett högt signalvärde. 

Mal och lake - landskapsfiskarna 
Malen, Silurus glanis, Smålands landskapsfisk 
förekommer i Båven med näraliggande sjöar 
(Nyköpingsåns vattensystem), Emåns nedre 
lopp samt i Möckeln med näraliggande vatten 
(Helgeåns vattensystem). Den är en av de störs-
ta sötvattensfiskarna i världen. Under det senas-
te seklet har artens utbredning i Sverige minskat 
kraftigt. Biotopstudier i Emån visar att arten fö-
rekommer i den lugnflytande huvudfåran. Vide-
bestånd utgör med sina rötter viktiga ståndplat-
ser för mindre malar. Det stora hotet mot malar-
na är bristen på lämpliga miljöer. Fiske efter 
mal är förbjudet enligt Förordningen 2 kap 5 § 
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskeri-
näringen. Malen är rödlistad och hör till katego-
rin akut hotad (CR). 

Lake, Lota lota, Västergötlands landskaps-
fisk är den enda av torskfiskarna som lever i 
sötvatten. Den är ett utpräglat nattdjur och liv-
när sig på dagsländelarver, kräftdjur, musslor 
och snäckor som ung. När den blivit över 20 cm 
äter laken även andra fiskar. När det är dags för 
laken att leka vandrar den upp i rinnande vatten. 
Detta sker tidigt på året. På vintrarna, om Vät-
terns is håller, metas lake. Klungor med lakeko-
jor placeras över upphuggna hål på isen. I dessa 
sitter fiskaren och ”metar” lake med en så kallad 
kräggla (lakekrona). 

Lysmossa och gruskammossa - 
landskapsmossorna 
Lysmossa, Schistostega pennata, Smålands 
landskapsmossa, glittrar verkligen. Inte hela 
mossan men väl den förgrodd som först utveck-
las när sporen börjar gro. Mossan växer i skug-
giga miljöer på fuktiga och sura substrat. Ofta 
växer den i småhålor eller grottor dit inte solens 
strålar når. Förr i tiden trodde man att skenet 
från lysmossan visade på guldförekomster i 
berggrunden. Men också på trolldom eftersom 
när man tog i det där blänkande fanns plötsligt 
bara sand. 

Gruskammossa, Abietinella abietina, är 
Västergötlands landskapsmossa. Mossan är gul-
brun till färgen och är fjäderlikt förgrenad. Den 
växer på torrbackar, hällar och murar där det är 
ganska högt pH. Den trivs bäst på solbelysta 
platser. I Västergötland finns den rikligt på 
kalkhällar på platåberget Kinnekulle. 

Bålgeting och alkonblåvinge - 
landskapsinsekterna 
Bålgeting, Vespa crabo, är Smålands landskaps-
insekt. Det är vår största geting och kan bli upp 
till 35 mm lång. Det är en värmekrävande art 
som främst bygger bo i stora, ihåliga ädellöv-
träd. Avverkning av gamla och grova träd leder 
till bostadsbrist för bålgetingen och arten käns-
lighet för klimatmässiga variationer gör att den 
lätt kan försvinna från en isolerad lokal. Bålge-
tingarna ansågs tidigare vara lättretliga och far-
liga för människan. Men, idag betraktas den 
som en mycket fredlig geting jämfört med 
många andra arter av getingar. Bålgetingen är 
en karaktärsart för det småländska eklandskapet. 

Alkonblåvinge, Maculinea alcon, är väs-
tergötlands landskapsinsekt. Det är en hotad in-
sekt som dels är beroende av klockgentiana dels 
av rätt sorts myra. Klockgentianan fungerar som 
värdväxt åt larverna och myran (sannolikt träd-
gårdsrödmyran) vårdar larven. Att myran tar 
hand om larven beror på att larven utsöndrar ett 
doftämne som gör att myran tror att fjärilslarven 
är en myrlarv. Larven vistas knappt 1 år (10 
mån) i myrboet där den bl a äter myrägg och 
puppor. Alkonblåvingen förekommer på fukthe-



dar och i kantzoner till fattigkärr. Fukthedar kan 
finnas kvar där det tidigare funnits ljunghedar. 
Alkonblåvinge är rödlistad och hör till kategorin 
sårbar (CU). 

 

 
 
En blåvinge på maskros. Foto: Håkan Wikström. Furu-
sjö Fotoklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare och kontaktperson 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen 
Yvonne Liliegren, Tfn: 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 

Läs mer 
Artdatabanken, http://www.artdata.slu.se 
Den virtuella floran, Naturhistoriska riksmuseet. 
http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html 
Fiskeriverket, http://www.fiskeriverket.se 
Forslund, M och Forshed, N. Sveriges land-
skapsinsekter. 2000. 
Gärdenfors, U et. al. 2002. Hundraelva nordiska 
evertebrater. Handledning för övervakning av 
rödlistade småkryp. SLU. 
Hornborgarsjön, http://www.hornborga.com 
Svensson, Sören et al. 1999. Svensk fågelatlas. 
Vår fågelvärld, supplement nr 31. 
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Östra Vätternbranterna - helhetssyn 
och samarbete 
De Östra Vätternbranterna 
sträcker sig från Huskvarna i Jön-
köpings län upp till Omberg i Ös-
tergötland. Området är mycket 
kuperat och mångformigt. Närhe-
ten till Vättern och den branta 
stigningen upp på höjderna ger ett 
karaktäristiskt klimat. På en kort 
sträcka finns en växtzonering som 
innefattar både syd- och nord-
svenska förhållande. Artrikedo-
men är stor och antalet rödlistade 
arter är högt. För att bevara och 
utveckla naturvärdena inom Jön-
köpings läns del av branterna dri-
ver Länsstyrelsen i Jönköpings län 
tillsammans med Skogsvårdssty-
relsen i Jönköping/Kronoberg 
projekt Östra Vätternbranterna. 
Arbetet sker i samarbete med re-
presentanter för markägare, 
skogsbruket, ideell naturvård och 
kommun. 
 
 

Variation ger artrikedom 
De östra Vätternbranterna (ÖVB) är ett mycket 
mångformigt landskap med en ovanligt växlan-
de topografi. Områdets branter, raviner, ädel-
lövskog, äldre barrskog, småskaliga odlings-
landskap och vattendrag ger förutsättningar för 
en stor artrikedom. För närvarande har inte 
mindre än 195 rödlistade arter påträffats inom 
ÖVB. Vätternbranterna har också utsetts av 
Världsnaturfonden (WWF) till ett av Europas 

100 mest värdefulla skogsområden att bevara 
för framtiden. Med ÖVB avses ett 43 000 hektar 
stort område mellan Tenhultasjön i söder och 
länsgränsen i norr (se karta nedan). Området är 
högt prioriterat i Länsstyrelsens naturvårdsarbe-
te. 

 
 
Karta över östra Vätternbranterna. Den randiga av-
gränsningen visar LEKO1: området. 

Samarbete och helhetssyn 
För att bevara och utveckla de naturvärden som 
finns inom ÖVB startade Länsstyrelsen i samar-
bete med Skogsvårdsstyrelsen "Projekt östra 
Vätternbranterna" 1998. Länsstyrelsen och 
Skogsvårdsstyrelsen leder tillsammans arbetet 
där Länsstyrelsen är sammanhållande och initia-
tivtagare. Det är betydelsefullt att myndigheter-
na har gemensamma utgångspunkter och sam-

                                                           
1 LEKO = Landskapsekologisk kärnområde. Är en arbets-
modell som utvecklats av Skogsstyrelsen där grunden är att 
skogslandskapet målklassas i Produktionsmål (PG eller PF) 
och Naturvårdsmål (NO eller NS) 
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ordnar sina insatser. Projektet drivs i samarbete 
med Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings 
kommun, Södra Skogsägarna, Världsnaturfon-
den och Gränna Skogsgrupp (en del av den lo-
kala naturskyddsföreningen). Dessa intressenter 
ingår i en projektgrupp. I projektgruppen disku-
teras arbetets upplägg och här tas även många 
viktiga beslut. För att ytterligare bredda den lo-
kala förankringen har en referensgrupp bildats. I 
denna sitter respektive ordföranden för berörda 
lokalavdelningar inom LRF och enskilda mark-
ägare. Referensgruppen fungerar som ett boll-
plank åt projektgruppen och den har en viktig 
roll i att vidareförmedla information till och från 
enskilda markägare.  

Att på detta sätt driva arbetet tillsammans 
är en styrka i projektet och det är en stor utma-
ning att försöka finna modeller för hur både 
markägarnas och naturens intressen kan tas till-
vara. Både Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrel-
sen strävar efter att ha en helhetssyn på områ-
det: 
• Vilka naturhänsyn skall jord- och skogs-

bruket ta för att de skall göra störst nytta 
på landskapsnivå? 

• Hur kan man bibehålla en levande lands-
bygd för att därigenom bevara odlings-
landskapets värden? 

• Hur kan markägarna få ekonomisk er-
sättning för de naturvärden de "produce-
rar"? 

• Hur kan man utveckla produktionen pa-
rallellt med naturvärdena? 

 
Projektet arbetar mycket med att försöka finna 
nya modeller för hur man kan arbeta med natur-
vård i nära samarbete med markägare. 

Från inventering till genomföran-
de 
De Östra Vätternbranterna har de senaste åren 
noggrant inventerats för att kartlägga var de 
högsta naturvärdena finns. Bland mycket annat 
har Skogsvårdsstyrelsen genomfört en förtätad 
nyckelbiotopsinventering i skogen och Länssty-
relsen en nyckelbiotopsinventering för träd- och 
buskvärden i odlingslandskapet. Även Jönkö-

pings kommun har nyckelbiotopsinventerat sitt 
markinnehav. Stadsbyggnadskontoret arbetar 
med en ny grönstrukturplan för Huskvarna där 
särskild hänsyn tas till Vätternbrantens natur-
värden. Grönstrukturplanen kommer att vara ute 
på samråd under april – augusti 2003. Viktiga 
inventeringsinsatser har också gjorts av den ide-
ella naturvården.  
 

 
 
Grova ekar vid Aranäs. Foto: Peter Jonsson 
 

Det finns idag ett brett kunskapsunderlag 
för att möjliggöra en klok prioritering av arbe-
tet. Nästa steg är att utifrån befintlig kunskap 
vidta vitt skilda åtgärder för att bevara miljöer 
och arter. Några exempel på hur detta kan göras 
beskrivs nedan. Särskilt viktigt är det att eko-
nomiskt ersätta de markägare som drar det 
tyngsta lasset för att bevara naturvärdena i sko-
gen och öka antalet betande djur inom området.  

Landskapsekologiskt kärnområde 
och kombiplaner 
En mindre del (5 000 ha) av Vätternbranterna är 
också ett Landskapsekologiskt kärnområde 
(LEKO), se kartan tidigare, och till detta kom-
mer insatserna att fokuseras under 2003. Inom 
ÖVB har LEKO-modellen utvecklats till att in-
nefatta både skogen och odlingslandskapet, in-
klusive de viktiga gränszonerna däremellan 
(bl.a. brynen). 
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Glänta med hus, Högemålen. Foto: Peter Jonsson. 
 
Inom LEKO området samordnas Skogsvårdssty-
relsens gröna skogsbruksplaner med en skötsel-
plan i odlingslandskapet från Länsstyrelsen och 
tillsammans bildar de en kombiplan. Hela fas-
tigheter målklassas och rådgivningen i skogen 
och i odlingslandskapet skall tillsammans på 
landskapsnivå göra så stor naturvårdsnytta som 
möjligt. Målklassningen och rådgivningen i od-
lingslandskapet sker tillsammans med bruka-
ren/markägaren på ett gårdsbesök. Kombipla-
nerna kommer att vara kostnadsfria för mark-
ägarna inom LEKO området och de första är 
färdiga i sommaren 2003.  

Biologisk analys  
En grundlig och samlad analys av de Östra Vät-
ternbranternas naturvärden kommer att genom-
föras av Skogsvårdsstyrelsens och Länsstyrelsen 
under 2003. Arbetet kommer till stor del att in-
riktas på ansvarsarter, ansvarsmiljöer och natur-
vård ur ett landskapsperspektiv. Den biologiska 
analysen inom ÖVB kommer att samordnas 
med Länsstyrelsens arbete med en säkerställan-
destrategi (reservatsbildning) för hela länet, ett 
arbete som också det skall ske i samverkan med 
Skogsvårdsstyrelsens (biotopskydd och natur-
vårdsavtal).  

WWF: s projekt naturbetesmarker 
i ÖVB 
Världsnaturfonden (WWF) driver ett nationellt 
projekt som heter ”Projekt Naturbetesmarker” 
med målsättningen att öka arealen hävdade na-
turbetesmarker i Sverige. Målet är ytterligare 

20 000 ha under fem år och 2003 är det sista 
projektåret. 
 
 

 
 
Vilande får vid Uppgränna. Foto: Peter Jonsson. 
 
WWF kan till exempel hjälpa till med pengar 
till elstängsel eller till restaurering i utbyte mot 
ett femårigt avtal om att marken hålls hävdad. 
Dessa pengar hanteras helt av WWF och är obe-
roende av EU: s jordbruksersättningar. 

Inom ramen för detta projekt kommer 
WWF att ekonomiskt stötta lantbrukare som 
sköter fina ängs- och hagmarker inom ÖVB om-
rådet. Marker som kan komma ifråga är framför 
allt biologiskt värdefulla naturbetesmarker och 
våtmarker, men också skogsmiljöer där det kan 
vara intressant med skogsbete. LEKO området 
kommer att prioriteras vid fördelningen av med-
len. Ett informationsbrev om möjligheterna att 
få stöd från WWF skickades ut till samtliga 
lantbrukare inom ÖVB i mars 2003.  

Från exkursioner till reservats-
bildning  
Som nämnts försöker Länsstyrelsen och Skogs-
vårdsstyrelsen att ta ett samlat grepp för natur-
värdena i landskapet. Alla insatser skall på land-
skapsnivå dra åt samma håll och naturvårdens 
alla tillgängliga verktyg behöver användas. Där-
för prioriterar Länsstyrelsen och Skogsvårdssty-
relsen att t.ex. delta i och arrangera skogsdagar 
och informationsträffar inom området. Många 
naturvärden kan klaras med ökad kunskap och 
ökat intresse bland brukare och markägare. 
Skogsvårdsstyrelsen arbetar också med NO-
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KÅS2 och bidrag för ädellövskogsplantering. I 
odlingslandskapet fyller EU: s miljöersättningar 
en viktig funktion. För åtgärder som på ett på-
tagligt sätt kan påverka naturvärdena inom 
nyckelbiotoper råder samrådsplikt enligt miljö-
balken. Detta gäller både nyckelbiotoper i sko-
gen och i odlingslandskapet. Av den anledning-
en arbetar Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrel-
sen aktivt med samråd i fält ute hos enskilda 
markägare. Dessa samråd har ofta i sig en stor 
naturvårdsnytta. I de fall då information och 
samråd inte räcker till för att bevara naturvärde-
na, eller då en markägare har ovanligt mycket 
naturvärden på sin fastighet, måste staten gå in 
med ekonomisk ersättning. Följaktligen styr 
Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen mycket 
av sitt arbete med biotopskyddsområden, natur-
vårdsavtal och naturreservat till ÖVB. Detta är 
ett långsiktigt arbete som kommer att fortgå 
fram till 2010. 

Historisk analys 
WWF kommer på eget initiativ att finansiera en 
historisk ”analys” av ÖVB genom att nyttja 
kartmaterial från Lantmäteriverket, Länsstyrel-
sen och Länsmuseet från 1600-talet fram till 
1950-talet. Målsättningen är att ta fram "kon-
ceptkartor" över markanvändningen i ÖVB. 
Markanvändningen har i hög grad format land-
skapet och därmed också de naturvärden vi ser 
dag.  

Projektets finansiering  
Projektledning mm har från Länsstyrelsen till 
stor del finansierats genom att resurser omförts 
från reservatsbildningsarbetet i övriga delar av 
länet. Länsstyrelsen har också fått externa medel 
från Naturvårdsverket för nyckelbiotopsinven-
tering i odlingslandskapet och kombiplanerna. 
Jönköpings kommun finansierar själva sitt arbe-
te men har också stöttat Länsstyrelsens arbete 
med egna medel. WWF har finansierat en del av 
Skogsvårdsstyrelsen arbete inom LEKO-
området. Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen 

                                                           
2 NOKÅS = Natur och Kulturåtgärder i Skogen 

har också omfördelat mycket av de ordinarie 
medlen till ÖVB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Peter Jonsson 

Kontaktpersoner 
Naturvård, Länsstyrelsen  
Peter Jonsson, Tfn: 036-395234 
E-post: peter.jonsson@f.lst.se 
Johan Uhr, Tfn: 036-395231 
E-post: johan.uhr@f.lst.se 

Läs mer 
”Projekt Östra Vätternbranten, rapport 1 (Läns-
styrelsen meddelande 2002:2) Rapporten be-
skriver övergripande projektets arbete och de in-
venteringar som genomförts, exklusive den för-
tätade nyckelbiotopsinventeringen som vid 
tryckningen inte var färdigställd. 
http://www.f.lst.se/verksamh/landsb/natv/rapport
1.pdf   
Information om WWF: s ”Projekt naturbetesmar-
ker” http://imgwiz.odelius.se/wwf/atts/sunda.pdf   
Gränna skogsgrupps hemsida: 
http://www.grm.se/wwwhotel/grannaskog/ 
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Ängs- och betesmarker inventeras 
En del av odlingslandskapets vär-
den kan ha försämrats sedan 
Ängs- och hagmarksinventeringen 
genomfördes för 10-15 år sedan. 
För att få ett mått på hur det ser 
ut idag i landets ängar och hagar 
pågår nu en Ängs- och betes-
marksinventering. Den beräknas 
vara klar under 2004. I länet är 
Gislaved, Gnosjö och Sävsjö fär-
diginventerade, övriga delar in-
venteras klart under fältsäsonger-
na 2003 och 2004. 
 
 
Syftet med inventeringen 
Under åren 2002 till 2004 genomför länsstyrel-
serna på uppdrag av regeringen en ny ängs- och 
betesmarksinventering. Inventeringen syftar till 
att ge en aktuell och heltäckande redovisning av 
betesmarker och slåtterängar som är värdefulla 
ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Många 
slåtterängar och betesmarker bär på en stor bio-
logisk mångfald och har höga kulturmiljövär-
den. Det är ofta komplexa och värdefulla mar-
ker med en lång odlingshistoria. Den kunskap 
som har funnits att tillgå fram till idag, framför-
allt via Ängs och hagmarksinventeringen 1987-
1992, har under åren blivit inaktuell vad gäller 
hävdsituation, igenväxning m.m. Odlingsland-
skapets värden kan under de 10-15 år som gått 
sedan dess ha försämrats som en följd av för-
svagad hävd och igenväxning eller förhopp-
ningsvis ha förbättrats med hjälp av EU: s mil-
jöersättningar för skötsel av slåtter- och betes-
marker. 

Resultatet 
Resultatet från inventeringen ska till att börja 
med sammanställas i en databas, för att så små-

ningom kunna presenteras på olika sätt. Uppgif-
terna som inhämtas kan bland annat användas 
som underlag för: 
• uppföljning enligt det nationella miljö-

kvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
på såväl nationell som regional och lokal 
nivå. 

• uppföljning, utvärdering och återrappor-
tering beträffande åtgärder inom miljö- 
och landsbygdsprogrammet. 

• åtaganden enligt art- och habitatdirekti-
vet, fågeldirektivet och Natura 2000-
nätverket. 

 

 
 
Slåttergubbar i en betesmark. Foto: Monika Gustafs-
son. 
 
Jordbruksverket ska slutredovisa inventerings-
uppdraget till regeringen den 31 december 2004. 
Därefter ska resultatet från inventeringen finnas 
tillgängligt på olika sätt. 

Inventeringsarbetet 
Inventeringsarbetet består av tre huvudmoment; 
förberedelse, fältarbete och efterarbete. Förarbe-
tet innebär att fältkartor tas fram över de utvalda 
områden som ska inventeras. Urvalet omfattar 
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områden som har fått tilläggsersättning i miljö-
ersättningen för skötsel av slåtterängar och be-
tesmarker, objekt som finns med i den gamla 
Ängs- och hagmarksinventeringen samt slåtter- 
och betesmarker med höga natur- och kultur-
värden som man känner till på annat sätt.  
 

 
 
Inventeraren Mats Adolfsson matar in uppgifter i sin 
handdator. Foto: Monika Gustafsson 
 
Tyngdpunkten i arbetet är fältdelen där fältdata 
samlas in och dataläggs med hjälp av en hand-
dator. Handdatorn ger via ett protokoll ett unikt 
fält-id som inventeraren noterar på sin fältkarta. 
Genom fältkartan får inventeraren en överblick 
över området som ska inventeras och väljer en 
runda så att alla delar av ytan kan observeras. 
Registrering och validering av uppgifter sker i 
en applikation som finns i handdatorn. Under 
fältbesöket registrerar inventeraren t.ex. hävd-
förhållanden, olika sorters påverkan, Natura 
2000-naturtyper, markförhållanden, förekomst 
av viss flora, träd och vatten samt förekomst av 
kulturelement.  

Efterarbetet innebär en överföring av in-
samlad data till en databas, Tuva på Jordbruks-
verket. I samband med att fältdata överförs sker 
även en slutlig avgränsning av inventeringsytor-
na i en GIS-applikation.  

 
 
Navigeringsbild i handdatorn med sex ikoner som fun-
gerar som överrubriker.   

Inventeringen i Jönköpings 
län 
Under fältsäsongen 2002 inventerades Eksjö, 
Gislaved, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda och Värna-
mo kommuner, varav Gislaved, Gnosjö och 
Sävsjö blev helt färdiginventerade. Totalt inven-
terades en tredjedel av länets värdefulla ängar 
och betesmarker. De kommuner som återstår att 
inventera är, förutom ovan, Mullsjö, Habo, Jön-
köping, Aneby, Tranås, Nässjö och Vaggeryd. 
Samtliga värdefulla ängar och betesmarker i lä-
net beräknas vara färdiginventerade efter fältsä-
songen 2004. 

Författare 
Eva-Lotta Päiviö 

Kontaktpersoner 
Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen  
Eva-Lotta Päiviö, Tfn. 036-39 52 04.  
E-post: eva-lotta.paivio@f.lst.se 
Lennart Persson, Tfn. 036-39 52 10. 
E-post: lennart.persson@f.lst.se 

Läs mer 
Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se 
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Rikkärr – en försvinnande biotop 
Rikkärr är en speciell typ av våt-
mark som ofta har mycket höga 
naturvärden. Benämningen avser 
kärrmiljöer där mark- och ytvat-
ten för med sig mineraler från in-
tilliggande kalkhaltig eller mine-
ralrik berggrund eller jord. Vege-
tationens sammansättning påver-
kas även av vattnets rörlighet och 
syrehalt. 
 
 
De rikkärr som kanske väcker störst uppmärk-
samhet är de praktfulla orkidémyrarna, men det 
finns många andra rikkärrstyper med andra ka-
raktäristiska arter av exempelvis mossor eller 
snäckor. Rika källkärr är en särskild typ som får 
sin vattenförsörjning från en källa, dvs. ett 
grundvattenutflöde. Mineralinströmningen blir 
då högre per tidsenhet och ger kärret en speciell 
flora. Rikkärr kan delas in i medelrikkärr re-
spektive medelrika källkärr och extremrikkärr 
respektive extremrika källkärr beroende på ve-
getationens sammansättning. 
 

 
 
Lite kalktuff på grov form av Späd skorpionmossa 
(Scorpidium cossoni). Foto: Conny Jacobsson 
 
Det var förr mycket vanligt att våtmarker häv-
dades eftersom de var en viktig resurs för bete 
och slåtter. Vartefter jordbruket blev mer effek-

tiviserat har rikkärren dikats ut i jakt på åker-
mark. Dikning har påverkat kärrens hydrologi 
och vegetation allvarligt. De rikkärr som finns 
kvar odikade är mycket värdefulla ur natur-
vårdssynpunkt och är skyddade enligt miljöbal-
ken. 

Hot 
De rikkärr som fortfarande finns kvar står inte 
sällan inför allvarliga hot. I Jönköpings län ut-
görs de huvudsakliga hoten av: 
• Dikning - en effektiv torrläggningsmetod 

som ger ett ekosystembyte det vill säga 
kärret försvinner till förmån för fastmark. 
Det behövs tillstånd för dikning enligt 
miljöbalken i de områden det inte är för-
bud mot markavvattning. 

• Ändrad markanvändning i och intill våt-
marken - exempelvis upptagning av 
skogliga föryngringsytor i intill liggande 
skogsbestånd kan påverka såväl hydrolo-
gi som lokalklimat väsentligt. 

• Successionsförändringar, har accelere-
rats till följd av ökat kvävenedfall och 
andra förändringar i omgivningen samt 
jordbrukets ändrade inriktning med upp-
hörandet av myrslåtter m.m. Igenväxning 
förefaller vara ett allvarligt och akut hot 
mot rikkärr som i synnerhet ligger i eller 
i anslutning till jordbruksmarker. 

Pilotstudie i Jönköpings län 
År 1999 genomfördes en första inventering av 
rikkärr i Jönköpings län av Conny Jacobsson (då 
på Länsstyrelsen i Jönköpings län). Bakgrunden 
till detta var ett behov av mer information om 
rikkärrens status, antal och geografiska läge. 
Avsikten var också att få en möjlighet att rätta 
till bristen på rikkärr inom Natura 2000 nätver-
ket i Jönköpings län. Inventeringen gav en 
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överblick av läget i länet och ett underlag för 
fortsatta rikkärrsinventeringar. 

För att göra lokalurvalet togs en lista på 
potentiella indikatorarter för rikkärr fram. Ar-
terna fick poäng efter hur bra de fungerar som 

indikatorarter. De lokaler som valdes ut hyste 
åtminstone någon av arterna på denna lista. 
Över 500 potentiella rikkärrslokaler erhölls. Hur 
dessa fördelas per kommun syns på kartan ned-
an. 

 
 

#

Habo

179

45 31
79

70

111
52

79

16

21

15

# Nässjö

#

Värnamo

# Eksjö

#

Vetlanda

#

Aneby

#

Tranås

#

Sävsjö
#

Gislaved

#

Gnosjö

#
Vaggeryd

#Jönköping

#Mullsjö

 
 

Att det finns få potentiella rikkärrslokaler i 
Habo och Mullsjö kommuner beror troligen på 
att det inte har funnits samma bakgrundsmateri-
al tillgängligt som för övriga kommuner i länet. 

De 20 lokaler som valdes ut för en fältin-
ventering 1999 var i huvudsak de som hade fått 

högst artpoäng. 3 av lokalerna ströks vid fältin-
venteringen eftersom de inte visade sig vara rik-
kärr. De återstående 17 lokalerna delades in i ett 
eller flera objekt beroende på naturtyp, se karta 
och förteckning nedan. 
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Björnkullakärret, medelrikkärr (1) 
Stora Svalås NNV,medelrikkärr (2) 
Stora Svalås O, medelrikkärr (3) 
Sjunnerydsjön, näringsrikt strandkärr (4) 
Rågöl, medelrikkärr (5) 
Nässjö gamla kyrka, medelrikkärr (6) 
medelrikkärr/källkärr (7) 
Åkersberg, sluttande, medelrikt kärr (8) 
Karshults gård, medelrikkärr (9) 
Hultarps rikkärr, sumpskog (10) och 
mjukmatta (11). 
Dalskog, öppet rikkärr (12) rikt dråg i 
skogsmark (13) 
Stallarp, medelrikkärr (14) 
Stallarp V, rikt källkärr (15) 
S Liarp, rikkärr (16), sumpskog (17) 
Hulukvarn, rikkärr (18), näringsrikt kärr 
(19), skog (20) 
Dannemark, strandkärr (21) 
Vännerydgölens intermed-medelrikkärr 
(22) 
Mellangården betad fuktäng (23) 
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Totalt 129 arter registrerades under inventering-
en. I snitt noterades 19,7 arter per delobjekt var-
av drygt hälften är mossor. Alla artförekomster 
är dock inte registrerade vid inventeringen utan 
endast de som ansågs intressanta. Den absolut 
vanligaste arten är spjutmossa, Calliergonella 
cuspidata, en allmän art i öppna, näringsrika 
våtmarker. Annars är fynden av rikkärrsarter det 
som dominerar bland de noterade arterna. Av de 
ovanligare artfynden kan konstateras att rik-
kärrsskapania, Scapania degenii som är sårbar 
(VU) enligt rödlistan, hittades på en lokal 
(nummer 7), tillsammans med praktflikmossa, 
Lophozia rutheana. S. degenii hade 1998 endast 
hittats åtta gånger i modern tid (efter 1980) och 
då inte i Småland. Två nya fyndplatser upptäck-
tes för käppkrokmossa, Hamatocaulis vernico-
sus, klassad som hänsynskrävande (NT), på lo-
kalerna nummer 2 och 5. Den har hittats på ett 
100-tal lokaler runtom i Sverige. 
 
 

 
 
Lokal med käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus). 
Foto: Conny Jacobsson. 
 
Likaså gjordes ett par fynd av dunmossa, Tri-
chocolea tomentella, en art som inte är alltför 
ovanlig i södra Sverige och som också är klas-
sad som hänsynskrävande (NT). 

Skyddsbehov 
Många av de inventerade rikkärren har mycket 
höga naturvärden. Det största enskilda hotet mot 
de rikkärr som besökts hittills är igenväxning 
p.g.a. minskat betestryck och eutrofiering. En-
dast ett av de besökta rikkärren hävdas fortfa-
rande (Björnekullakärret, Stora Mosse Natio-
nalpark). 

Fortsatta inventeringar 
Under 2003 kommer arbetet med att inventera 
rikkärren i länet att fortsätta. Av de kvarvarande 
480 potentiella rikkärrslokalerna kommer ytter-
ligare ett antal att besökas i fält. Det blir då de 
som är näst i tur med höga indikationer på att 
det är ett rikkärr det är fråga om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående text har i huvudsak hämtats från 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2000. Pilotstu-
die – Rikkärr i Jönköpings län. Meddelande 
2000:31. 
 
 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen  
Yvonne Liliegren, Tfn. 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 
Therese Asp, Tfn. 036-39 50 56 
E-post: therese.asp@f.lst.se 

Läs mer 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2000. Pilotstudie 
– Rikkärr i Jönköpings län. Meddelande 
2000:31. 
På bland annat Världsnaturfondens hemsida 
finns mer att läsa om våtmarker: www.wwf.se
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Det europeiska nätverket Natura 2000 
växer 
Vissa naturområden har så höga värden 
att det är i hela EU: s intresse att de be-
varas. Dessa områden ska utses till Na-
tura 2000-områden. Sedan EU-inträdet 
1995 har länsstyrelserna arbetat med 
att ta fram förslag på områden som 
skall utgöra det svenska bidraget till 
Natura 2000-nätverket. I Jönköpings 
län finns i dag 150 Natura 2000-
områden. Ytterligare ett antal områden 
kommer att föreslås i höst.  
 
 

Natura 2000 i Europa,… 
Totalt i Europa ingår idag ca 60 miljoner hektar 
- eller 18 % - av EU: s territorium i Natura 
2000-nätverket. Det är dock stor skillnad på hur 
arealen fördelas mellan de olika medlemslän-
derna. I Spanien omfattas nästan 22 % av land-
arealen, medan motsvarande siffra i Tyskland 
och Frankrike är omkring 6 %.  

…Sverige…  
Hittills har regeringen beslutat om cirka 3900 
områden som föreslås ingå i Natura 2000-
nätverket. Totalt omfattar dessa 6 miljoner hek-
tar - eller 13-14 % - av Sveriges landyta. Som 
vanligt då det handlar om naturvård, är det dock 
stor skillnad på hur arealen fördelas mellan lan-
dets nord- och sydändar. Större andelen av Na-
tura 2000-arealen finns längst upp i norr. 

…och Jönköpings län. 
Hur är det då i Jönköpings län? Totalt omfattas 
80 000 ha av länets areal i Natura 2000 nätver-
ket. Det motsvarar 8-9 % av länets yta. Då är 
dock även Vättern - som täcker hela 50 000 ha - 
inräknad. En mer jämförbar bild av Natura 2000 

i länet ges om man räknar bort Vätterns areal. 
Kvar finns då 30 000 ha eller 3 % av länets yta. 
Två tredjedelar utgörs av länets allra mest vär-
defulla skogar, ängar, betesmarker och våtmar-
ker och en tredjedel av sjöar och vattendrag med 
mycket höga naturvärden. 

 
 
Vy från Store mosse, ett av länets Natura 2000-
områden.Foto: Johan Rova. 
 

Hur ska områdena bevaras? 
Varje land ansvarar för att ”gynnsam bevaran-
destatus” bibehålls för de naturtyper och arter 
som finns i Natura 2000-områdena. Med det 
menas ungefär att bokskogen skall förbli bok-
skog och gammelskogen ska förbli gammel-
skog. Ansvaret för bevarandet vilar alltså inte på 
den enskilde markägaren, utan på Sverige som 
land.  

Att skydda och bevara ett Natura 2000-
område kan ske på flera olika sätt, beroende på 
vilken typ av natur som ska bevaras. Skogsom-
råden t ex skyddas i naturreservat och i odlings-
landskapet är det i dagsläget miljöstöd som gäll-
er. För en del naturtyper räcker det med miljö-
balkens befintliga lagstiftning.  
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Fakta om Natura 2000 
 
Natura 2000 är grundstommen i EU: s na-
turvårdsarbete.  
 
Natura 2000 har kommit till med stöd av 
EU: s habitat- och fågeldirektiv. I direktiven 
räknas det upp naturtyper, fåglar och andra 
växt- och djurarter som är särskilt angeläg-
na att skydda och bevara inom EU. 
Ett Natura 2000-område består av sådana 
naturtyper eller är hemvist åt sådana djur 
eller växter som listas i habitat- eller fågeldi-
rektivet. 
 
Naturtyperna i Natura 2000 omfattar bl a 
sjöar, vattendrag, våtmarker, betesmarker, 
ängar och skogar Exempel på Natura 2000-
arter som finns i Jönköpings län är utter, 
större vattensalamander och flodpärlmuss-
la. Gemensamt för naturtyperna och arterna 
är att deras utbredning minskat dramatiskt i 
Europa 
 
Varje land i EU tar fram en lista med förslag 
på naturområden som föreslås till Natura 
2000-nätverket. Den slutgiltiga listan beslu-
tas av EU-kommissionen.  
 

Bevarandeplan beskriver Natura 
2000-området 
För varje Natura 2000-område ska en så kallad 
bevarandeplan upprättas. Bevarandeplanen för-
tydligar varför området utsetts till Natura 2000-
område och förklarar vad som krävs för områ-
dets naturvärden ska bestå. Även tänkbara hot 
mot områdets naturvärden tas upp i planen. Ar-
betet med bevarandeplanerna har redan påbör-
jats av Länsstyrelsen. Samtliga planer ska vara 
klara i augusti år 2005.  

Natura 2000 har ett Europaper-
spektiv på naturvården 
Huvudsakligen följs vår nationella naturvård 
och den europeiska Natura 2000 åt hand i hand. 
Men en viktig skillnad är att Natura 2000 har ett 
europeiskt perspektiv på vad som är skyddsvärt, 
inte ett svenskt. Detta visar sig genom att en del 
naturtyper som för oss svenskar är relativt van-

liga, har pekats ut som särskilt skyddsvärda. Det 
beror på att de är så gott som utplånade i resten 
av Europa. Exempel på detta är våra myrmarker 
och skogssjöar, som ur ett europeiskt perspektiv 
är unika och därför mycket skyddsvärda. 

Även en del arter som inte står på vår 
svenska lista över hotade arter, lyfts fram i Na-
tura 2000-sammanhang, t ex fiskgjuse och stor-
lom. Orsaken till det är att det är arter som vi 
har ett europeiskt eller t o m internationellt an-
svar för, då huvuddelen av den kraftigt mins-
kande världspopulationen för de här arterna 
finns i just Sverige. 

Natura 2000 prioriteras i det fort-
satta bevarandearbetet  
Natura 2000-områdena ska prioriteras för sköt-
sel, förvaltning och restaureringsarbete i myn-
digheternas skyddsarbete. Det betyder bland an-
nat att det är till de här områdena såväl svenska 
naturvårdspengar som naturvårdsmedel från EU 
kommer att avsättas i första hand.  

Eftersom bevarandet av de här områdena 
anses vara av intresse för hela Europeiska Unio-
nen kommer skötsel och förvaltning av Natura 
2000-områdena delfinansieras av EU.  

Även uppföljning av naturvärden och 
övervakning av natur, skall i första hand inrikta 
sig på Natura 2000-områdena.  

Viktigt att få in rätt områden i Na-
tura 2000 
Eftersom naturvårdsinsatserna kommer att foku-
seras på Natura 2000-områden, är det av stor be-
tydelse att vi får in de områden som är viktigast 
att bevara i Natura 2000-nätverket. Särskilt mo-
tiverat är det att få in områden som är skötsel-
krävande och kan komma att kosta mycket 
pengar att sköta i framtiden, så som t ex betes-
marker och slåtterängar.  

Länsstyrelsen tar fram förslag på fler Na-
tura 2000-områden 

Det råder fortfarande brist på områden 
med vissa naturtyper och arter i Natura 2000-
nätverket. Fram till i oktober 2003 kommer 
länsstyrelsen därför att arbeta med att ta fram 
förslag på nya Natura 2000-områden. Från Jön-
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köpings län efterfrågas främst områden med 
myrmark, naturbetesmark och vissa typer av 
skog. Vi kommer även att arbeta med områden 
som hyser barbastell, en utrotningshotad flad-
dermusart som har huvuddelen av sin världspo-
pulation här i Småland.  

 

 
 
Att bevara småländska naturbetesmarker är av intres-
se för hela EU. Foto Eva Götbrink  

Ny lagstiftning skall skydda Natu-
ra 2000-områdena 
För att förhindra att värdefulla områden skadas, 
infördes 1 juli år 2001 en lagändring som berör 
alla Natura 2000-områden. Alla ingrepp ”som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett 
Natura 2000- område, kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är att 
områdets höga värden inte skall förstöras. Själv-
fallet omfattas inte de åtgärder som krävs för 
skötsel och förvaltning av området av tillstånds-
plikten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Eva Götbrink 

Kontaktpersoner 
Naturvård, Länsstyrelsen  
Eva Götbrink, Tfn: 036-39 52 08 
E-post: eva.gotbrink@f.lst.se 
Mari-Janne Möller, Tfn: 036-39 52 29 
E-post: mari-janne.moller@f.lst.se 

Läs mer 
www.naturvardsverket.se 
www.europa.eu.int/comm/environment/nature/na
tura/htm 
Cederberg B & Löfroth M (red). 2000. Svenska 
djur och växter i det europeiska nätverket Natura 
2000. Artdatabanken, SLU, Uppsala 
Michael Löfroth red. 1997. Svenska naturtyper i 
det europeiska nätverket Natura 2000. Natur-
vårdsverket. 
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Nationalpark får ny entré 
Under djurens och växternas år 
2003 kommer Store Mosse natio-
nalpark att få ett nytt besökscent-
rum, ett så kallat naturum. I natu-
rum ska besökaren få information 
om natur och naturvård. Dessutom 
ska utställningarna berätta om al-
lemansrätten, Sveriges rovdjur och 
bygdens kulturhistoria. 
 
 
Nationalparken Store Mosse ligger nordväst om 
Värnamo och omfattar 7 850 hektar, se karta. Sto-
re Mosse är Sydsveriges största myrområde med 
imponerande vidder som för tankarna till fjäll-
världen. Med sina vidsträckta myrar och omfat-
tande fågelliv bildar parken den första vildmark 
som möter de många turister och besökare som 
kommer från kontinenten. Store Mosse är bland 
mycket annat den viktigaste häckningsplatsen för 
tranor i Sydsverige.  
 
 
 

 

Syftet med naturum på Store Mosse är att erbjuda 
besökarna i nationalparken en plats där de kan få 
information om nationalparken, områdets kultur-
historia och regionens utflyktsmål. Naturum ska 
fungera som en inspirerande port ut i det fria. 
Sommartid kommer verksamheten att rikta sig till 
turister och övriga besökare. Vintertid inriktas 
verksamheten mer mot skolor. Men naturum 
kommer att vara öppet för allmänheten också vin-
tertid, om än inte alla dagar i veckan. 

Utställningarna kommer att handla om hur 
mossen har uppstått och utvecklats sedan istiden. 
Hur människan påverkat mossen, med sjösänk-
ningar och torvbrytning, kommer också att tas 
upp. Förutom Store Mosse nationalpark kommer 
fågelsjön Draven, mellan Reftele och Bredaryd, 
att lyftas fram. Dessutom kommer utställningen 
att handla om allemansrätt och rovdjur. Gran-
fjällsbjörnen kommer till exempel att få sitt hem i 
naturum. 

Själva huset ska också locka besökare som 
är nyfikna på arkitektur och formgivning, se bil-
den. White arkitekter i Göteborg har ritat huset 
och gett form åt utställningen. Målet har varit att 
skapa ett hus med både traditioner i ryggen och ett 
modernt formspråk. 
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Med naturum kommer Länsstyrelsen att ha lättare 
att nå ut med varför vi skyddar natur i Sverige och 
hur man ska bete sig som besökare i naturen. På så 
vis minskas risken för att någon bryter mot alle-
mansrätten eller föreskrifter i reservaten. Det tjä-
nar vi alla på, markägare som naturvårdare. Na-
tionalparken får ständigt fler besökare och med 
naturum styr vi också besökarna till de platser där 
nationalparken bäst tål att ta emot dem. 

Hela naturumprojektet, vilket omfattar hus, 
parkering och utställning, kommer att kosta runt 
11 miljoner kronor. Kommunerna Gislaved, Gno-
sjö, Vaggeryd och Värnamo står för en tredjedel, 
sparbanksstiftelsen Alfa bidrar med 1,5 miljoner 
och Naturvårdsverket med närmare 6 miljoner. 
Dessutom satsar Länsstyrelsen regionalpolitiska 
medel i projektet. 

Naturum som idé lanserades av Naturvårds-
verket i början av 1970-talet, med inspiration från 
Visitors Centers i Storbritannien och USA. Idag 
finns ett 40-tal naturum i Sverige. Under sommar-
säsongen besöks de av närmare två miljoner män-
niskor. 

 
 
 
 

Författare 
Johan Rova 

Kontaktpersoner 
Naturvård, Länsstyrelsen  
Johan Rova, Tfn: 036-39 52 27 
E-post: johan.rova@f.lst.se 
Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen  
Lars Sandberg, Tfn: 036-39 52 23 
E-post: lars.sandberg@f.lst.se 

Läs mer 
På länsstyrelsen hemsida www.f.lst.se finns mer 
information om Store Mosse 
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De stora rovdjuren ska övervakas 
Till de stora i rovdjuren i Sverige 
räknas lodjur, varg, järv, björn 
och kungsörn. I Jönköpings län 
finns både lo och kungsörn regel-
bundet. Varg kan förekomma då 
och då när någon individ är ute 
på långvandring. Från och med 
2002 har Länsstyrelsen ansvaret, 
liksom landets övriga länsstyrel-
ser, att organisera och genomföra 
övervakning av rovdjursstammar-
na inom länet. 
 
 

Stora rovdjur 
I landet finns det ca 1500 lodjur. Lodjuren har 
sin huvudsakliga utbredning i Norrland och 
Svealand. I Götaland har lodjur förekommit 
kontinuerligt sedan 1970-talet, men tyvärr är 
vetskapen om verklig utbredning och antalet in-
divider dåligt känd. Lodjur kännetecknas av att 
ha en ljusbrun päls med mörka fläckar, svans-
spetsen är mörk. Öronen har mörka tofsar, och 
benen är långa med stora trampdynor. 

Varg förekommer främst i mellersta Sve-
rige, i Värmland och Dalarna, men också i Nor-
ge. Den skandinaviska vargstammen uppgår nu 
till ca 100 individer. Det händer att vargar söker 
sig längre söderut i landet för att leta efter en 
partner att bilda revir tillsammans med. Vargar 
är ofta grågula i färgen, med inslag av rödbrunt 
och svart. Vargar har både längre ben och större 
huvud än t ex en hund av vargliknande ras. Det 
vita pälspartiet runt mungiporna går aldrig upp 
över ögonen, vilket det kan göra på vissa hund-
raser. 
Järven har sin utbredning främst koncentrerad 
till fjäll och fjällnära skogsområden inom ren-
skötselområdet. Det finns dock en del järvar i 

 
 
Spårstämpel av lodjur, höger baktass.  
Foto: Joacim Jacobsson 
 
skogslandet (Västernorrland), där det skett ett 
par föryngringar de senaste åren. Totalt finns 
det bara ca 300 individer i Sverige. 

Björnen lever främst i skogslandet i norra 
och mellersta Sverige. Enstaka björnar kan dock 
söka sig långt söderut i landet. Idag finns det 
ungefär 1000 björnar. 

Kungsörn finns i så gott som hela landet, 
den förekommer dock i glesare omfattning i 
södra Sverige jämfört med norra. 

I Jönköpings län finns både lo och kungs-
örn regelbundet. Varg kan förekomma då och då 
när någon individ är ute på långvandring. Det 
rör sig då vanligtvis om unga vargar som söker 
efter en partner att skapa ett revir tillsammans 
med. Rovdjuren är relativt få i antal (särskilt i 
södra Sverige) och dessutom ofta skygga, vilket 
innebär att de sällan blir sedda av människor. 
Det betyder dock inte att de aldrig uppehåller 
sig kring bebyggelse. Både varg och lo kan or-
saka problem för djurägare genom att de ser 
tamdjuren som lättåtkomliga byten. Tamdjuren 
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kan också skrämmas så svårt att de rymmer och 
blir svåra att hitta igen. 

Övervakning av rovdjur i Jönkö-
pings län 
Från och med 2002 har Länsstyrelsen ansvaret, 
liksom landets övriga länsstyrelser, att organise-
ra och genomföra övervakning av rovdjurs-
stammarna inom länet. Under 2002 fick Läns-
styrelsen medel från Naturvårdsverket att starta 
upp en inventeringsverksamhet. Dessa medel 
har främst gått till kurser av olika slag för att 
skapa en grund inför kommande års inventer-
ingsarbete. Utöver utbildningar har en arbetsor-
ganisation för rovdjursarbetet tagits fram på 
länsstyrelsen, en regional rovdjursgrupp har bil-
dats och en samordningsgrupp för sydlänen har 
tagit form. 

Organisation 
När det gäller arbetsorganisationen har en rov-
djursansvarig utsetts på Länsstyrelsen. Den rov-
djursansvarige samarbetar med viltvårdshand-
läggaren och länsveterinären. 

Den regionala rovdjursgruppen består av 
representanter för Sveriges småbrukare, Jägare-
förbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska rov-
djursföreningen, LRF, Polisen, Fåravelsföre-
ningen, Naturskyddsföreningen och Skogs-
vårdsstyrelsen. Rovdjursgruppen ska fungera 
som rådgivande till länsstyrelsen i olika rov-
djursfrågor, t ex framtagandet av en förvalt-
ningsplan för länets rovdjur och kommande in-
venteringsverksamhet.  

Den rovdjursansvarige och viltvårdshand-
läggaren har deltagit i en kurs vid Viltskadecen-
ter om förvaltning av rovdjur på regional nivå. 
Rovdjursansvarig har dessutom, tillsammans 
med två av besiktningsmännen för skada på 
tamdjur, genomgått utbildning för att få behö-
righet att kvalitetssäkra spårrapporter. Totalt 
finns det alltså tre personer i länet som kan kva-
litetssäkra spår vid en inventering. Viltvårds-
handläggare har tillsammans med besiktnings-
männen gått kurser om besiktning av skada på 
tamdjur.  

Samordningsgrupp 
Utöver utbildningar har möten hållits med be-
siktningsmännen och med övriga länsstyrelser 
för diskussioner om det praktiska inventerings-
arbetet. Dessutom har en samordningsgrupp för 
sydlänen bildats (Kalmar, Kronobergs, Blekinge 
och Hallands län). Gruppen anordnade under 
hösten en konferens i Växjö för länens rov-
djursgrupper och besiktningsmän. Syftet var att 
ge ökade kunskaper, dels om länens uppdrag, 
men även om rovdjurens biologi och Viltskade-
centers verksamhet. För att samla kunskaperna 
som finns om rovdjursförekomst (främst lodjur) 
och diskutera det fortsatta arbetet har möten 
med besiktningsmän och representanter för Jä-
gareförbundet hållits. 

Information 
När det gäller information har en artikel om 
rovdjur och länsstyrelsens uppdrag publicerats i 
Landsbygdsavdelningens tidning ”Förvetet” 
som går ut till jordbrukarna i länet. Inför älgjak-
ten 2002 skickades även information ut till 
samtliga jaktledare med en uppmaning om att 
rapportera rovdjursobservationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare 
Linda Andersson 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen  
Linda Andersson, Tfn: 036-39 50 57 
E-post: linda.andersson@f.lst.se 
Naturvård, Länsstyrelsen 
Joacim Jacobsson, Tfn: 036-39 52 03 
E-post: joacim.jacobsson@f.lst.se
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Fladdermössens utbredning i länet 
Av de 14 i Sverige regelbundet fö-
rekommande fladdermusarterna 
finns 10 stycken i Jönköpings län. 
Bland dessa arter märks den ytter-
ligt sällsynta barbastellen. I Jön-
köpings län har den ett av sina 
absolut starkaste fästen i Sverige. 
 
 
Under de senaste tre åren har Länsstyrelsen i 
Jönköpings län inventerat fladdermöss i samar-
bete med bland andra uppsalaprofessorn Inge-
mar Ahlén, skogsstyrelsen samt Länsstyrelserna 
i Kalmar och Östergötlands län. Totalt har ca 
110 lokaler inventerats i länet. Syftet har varit 
att starta upp ett övervakningsprogram för flad-
dermöss och deras livsmiljöer samt att specifikt 
leta efter den sällsynta arten barbastell. Fram-
över kommer arbetet att leda till en övervakning 
där ca 30 lokaler inventeras årligen, för att ge 
oss information om hur fladdermusfaunan och 
dess miljöer i länet utvecklas. Inventeringarna 
fungerar även som underlag för nationella åt-
gärder för att bevara barbastellen. 

Var trivs fladdermössen? 
Fladdermöss finns i de flesta miljöer, inte minst 
inne i städer. De flesta arterna trivs dock bäst 
där det finns gamla träd med hål och gamla 
byggnader med springor i vilka de kan krypa in. 
Helst ska det också finnas någorlunda öppna 
och insektsrika marker i närheten vilka fungerar 
som jaktmarker för fladdermössen. Tillgång på 
öppet vatten är också en fördel eftersom vissa 
arter är starkt vattenanknutna. Fladdermössens 
preferenser för miljöer med gamla, träd, bygg-
nader och vatten gör att man hittar flest arter i 
gamla kulturmiljöer som t ex vid gamla kvarnar 
och gamla lador. Dessa miljöer minskar idag 
och därför befarar man att även fladdermössen 

och andra organismer som är beroende av dessa 
miljöer också minskar. 
 

 
 
Långörad fladdermus (Foto: Stefan Josefsson) 
 
En av de arter som drabbats hårdast och nästan 
helt försvunnit från stora delar av Europa är 
barbastellen. Den hittas oftast i små gamla 
bondbyar i stil med Astrid Lindgrens ”Buller-
byn”. Det är därför kanske inte helt överraskan-
de att den har ett av sina starkaste fästen i Sve-
rige öster om Eksjö och Vimmerbytrakten, i just 
Astrid Lindgrens hemtrakter. 
 

 
 
Gammal gårdsmiljö med gamla träd och öppna marker 
– en gynnsam miljö för fladdermöss. Södra Svänö, 
Gnosjö kommun. (Foto: Henrick Blank) 
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Fladdermöss och människor 
Fladdermöss förekommer ofta i diverse mystiska 
sammanhang. Ibland gestaltas fladdermössen 
som goda, ibland som onda. En av orsakerna till 
det senare är att vissa fladdermusarter suger 
blod. Det är dock endast tre av världens över 
1000 fladdermusarter som verkligen lever på att 
suga blod. Dessa finns i Syd- och Mellanameri-
ka. De som oftast blir utsatta är större däggdjur 
som boskap och hjortdjur.  Det finns således 
ingen anledning att vara rädd för ”vampyrer” i 
Sverige. Det finns dock vissa skäl att vara försik-
tig vid närkontakt med fladdermöss, eftersom de 
kan vara bärare av sjukdomar och löss. I Dan-
mark upptäcktes 2002 ett fall av rabies och med 
anledning av det samlar nu Statens veterinär-
medicinska anstalt in döda fladdermöss för att 
undersöka om de svenska fladdermössen bär på 
rabiessmitta. Observera att det inte finns några 
kända fall i Sverige där människor har insjuknat 
pga. fladdermöss så det finns ingen anledning till 
oro, men skulle man bli tvungen att behöva ta i 
en fladdermus är det klokt att ha handskar på 
händerna. ( se www.sva.se) 
 
Kom ihåg att samtliga fladdermöss i Sverige är 
fridlysta och därmed ej får dödas, flyttas eller 
skadas. Då fladdermöss kan bilda kolonier i bo-
stadshus som kan verka störande kan man dock 
få dispens av Länsstyrelsen att flytta dem. 
 

Läten och identifikation  
För att kunna flyga i skog och skogsbryn i 
mörkret, och dessutom fånga millimeterstora in-
sekter använder sig fladdermössen av ekopej-
ling. Det innebär att de med täta intervall skriker 
ut korta ljudstötar. Lätet studsar mot olika före-
mål och fladdermössen kan genom att bedöma 
tidsintervallet mellan skriket och ekot avgöra 
avståndet till föremålet. Varje ljudstöt är endast 
några millisekunder lång och vissa arter skriker 
100 gånger per sekund. Dessa läten är artspeci-
fika och kan därför användas för att artbestäm-
ma flygande fladdermöss. Lätena skiljer sig åt 
bland annat med avseende på rytm och tonhöjd 
(frekvens). Eftersom alla arter i Sverige ekopej-

lar inom ultraljudsområdet, det vill säga över 20 
kHz, måste lätena omvandlas med en ultraljuds-
detektor (fladdermusdetektor, se figur) för att de 
ska bli hörbara för människan.  
 

 
 
Fladdermusdetektor: omvandlar högfrekventa ljud till 
lågfrekventa ljud som det mänskliga örat klarar att höra 
 
Fladdermössen har även sociala ljud, vilka ofta 
har en lägre frekvens, så att de är direkt hörbara 
för det mänskliga örat. Den art som oftast hörs 
av människan är den gråskimliga fladdermusen. 
Den förekommer bland annat inne i städernas 
parker och kyrkogårdar och låter under hösten 
(okt-nov) utstöta parningsläten, vilka av det 
mänskliga örat uppfattas som ljusa, regelbundna 
gnisslingar. 

Vilka arter finns i Jönköpings 
län? 
I Jönköpings län finns det gott om de vanliga ar-
terna nordisk fladdermus, långörad fladdermus, 
Brandt’s fladdermus (går inte att skilja från 
mustaschfladdermus i fält), vattenfladdermus 
och dvärgfladdermus. De resterande arterna som 
förekommer i länet har en mer begränsad före-
komst. Stor fladdermus, vilken är den största ar-
ten i Sverige (vingbredd på 25 cm) hittas spora-
diskt över hela länet. Den näst största arten, den 
gråskimliga fladdermusen förekommer också 
sporadiskt över hela länet. De tre mest hotade 
fladdermusarterna i länet är barbastellen (starkt 
hotad, EN enligt Rödlistan 2000) , fransflad-
dermusen (sårbar, VU enligt Rödlistan 2000) 



 37

och trollfladdermusen (missgynnad, NT enligt 
Rödlistan 2000). 
 

 
Förekomst av barbastell (ringar), fransfladdermus (fyr-
kanter)och trollfladdermus (trekanter) i Jönköpings län. 
 

Av dessa har dessutom barbastellen utsetts till 
en s.k. Natura 2000-art, vilket innebär att åtgär-
der ska sättas in av medlemsländerna för att be-
vara arten och dess livsmiljöer. Barbastellen har 
hittats på 12 platser i länet och var före inventer-
ingen endast känd från ett par platser runt Eksjö. 
Totalt har förekomst av barbastell konstaterats 
på ca 50 platser i Sverige. Nya barbastellokaler 
har även hittats i Värnamotrakten. Fransflad-
dermusen har under inventeringarna endast hit-
tats på en lokal, Ryfors i Mullsjö kommun. 
Dessutom har man funnit övervintrande exem-
plar i Tabergsgruvan och Kleva gruva. Frans-
fladdermusen är dock vanligare än barbastellen 
om man ser till hela Sverige. Trollfladdermusen 
(missgynnad, NT enligt Rödlistan 2000), har 
också bara observerats vid en lokal i länet, näm-
ligen Landsjön. Trollfladdermusen är vanligare 
längre österut i landet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
Henrick Blank 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen  
Henrick Blank, Tfn: 036-39 50 37 
E-post: henrick.blank@f.lst.se 
Bob Lind, Tfn: 036-39 50 35  
E-post: bob.lind@f.lst.se 

Läs mer 
Naturvårdsverkets webbplats: 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natur/t
ips/fladderm/fladderm.htm 
Folder från Jordbruksverket: Fladdermössen i 
landskapet 
Hemsida till en europeisk organisation som ar-
betar med skydd av fladdermöss: 
www.eurobats.org 
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Miljömålsfåglar och andra 
De fåglar som vi tycker är ganska 
vanliga i Jönköpings län är i 
många fall sällsynta i Europa. 
Därför har vi ett ansvar att följa 
utvecklingen för fåglar som t ex 
spillkråka och storlom. Fåglar av-
speglar även tillståndet i den mil-
jö de lever. Genom att följa fågel-
livets utveckling får vi även en 
uppfattning om tillståndet i olika 
miljöer och ekosystem – ekosys-
tem som vi människor är en del 
av. 
 
Fåglar är något som intresserar många männi-
skor. En del reser land och rike runt för att se 
någon sällsynt art medan andra tillbringar för-
middagarna stilla framför fågelbordet hemma-
vid. I ett större geografiskt perspektiv kan det 
dock mycket väl vara så att det är personen 
framför fågelbordet som dagligen ser sällsyntare 
fåglar än den person som rest dussintals mil för 
att se lokal raritet. Till exempel är det så att fle-
ra av de skogs- och myrfåglar vi tycker är täm-
ligen vanliga i Jönköpings län i ett europeiskt 
perspektiv är sällsynta och hotade. För att värna 
om dessa arter har vi ett ansvar att följa upp hur 
arter som t ex tjäder, storlom, spillkråka och 
fiskgjuse utvecklas. Fågellivet avspeglar också 
hur naturen mår – genom att studera fågellivets 
utveckling kan vi ”ta tempen” på naturen.  
 

 
 
Spillkråka (hane) Foto: Kent Öhrn  

Miljömålsfågel 2003 - tjädern 
2003 är ”djurens och växternas år”. Detta inklu-
derar miljömålen levande skogar, myllrande 
våtmarker och ett rikt odlingslandskap. För att 
bedöma hur väl miljömålen uppnås använder vi 
oss av indikatorer. Från och med 2003 kommer 
varje år en eller flera fåglar som indikerar till-
ståndet för miljön i relation till miljömålen att 
väljas ut.  I ett skogslän som Jönköpings län har 
tjädern utsetts till miljömålsfågel 2003. Tjädern 
är en folkkär fågel som är typisk för de fina 
skogarna i Jönköpings län. Den har dessutom 
varit objekt för intensiv forskning, inte minst 
inom länet. Denna har visat på att tjädern har 
mycket varierande krav på sin livsmiljö efter-
som dess beteende varierar över året. Detta gör 
att man vet mycket om vilka naturvärden tjäder-
förekomst indikerar. På samma sätt visar för-
svinnande av tjäder på försämrad kvalitet i 
skogslandskapet. Dessvärre är det ofta så nume-
ra att tjädern försvinner. Genom att utse tjädern 
till miljömålsfågel är förhoppningen att detta 
också ska leda till ökat arbete för att förbättra 
dess miljöer och därmed förbättra möjligheterna 
att uppnå miljömålet levande skogar. Från och 
med 2003 kommer lekande (spelande) tjädrar att 
räknas i länet (se nedan ”Tjäderinventering”). 
Detta kommer att fungera som ett av flera mått 
för att följa upp miljömålet levande skogar. Un-
der kommande år kommer nya miljömålsfåglar 
att följas upp. Under 2004 som kommer att vara 
vattnets år planeras någon eller några av arterna 
kungsfiskare, forsärla och storlom att fungera 
som miljömålsfåglar. 2005 kommer det mer att 
handla om bebyggda miljöer och miljömålsfåg-
lar då förväntas t ex gråtrut, svart rödstjärt och 
andra fåglar man finner i t ex bostadsområden 
och hamnar att bli aktuella. 
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Forsärla (t.v.) och kungsfiskare (t.h.). Två miljömåls-
fåglar 2004. Foto: Kent Öhrn respektive SAXIFRAGA 
 

  
 
Gråtrut (t.v). och svart rödstjärt (t.h.). Två möjliga mil-
jömålsfåglar 2005. Foto: Roger Bengtsson respektive 
Kent Öhrn 

Fågelarbetet i Jönköpings län 
Arbetet med fåglar drivs framför allt på två oli-
ka fronter. Dels handlar det om att hitta och 
skydda områden som är viktiga för fågellivet, 
dels handlar det om att följa upp fågellivet både 
i skyddade områden och i länet i övrigt. 

Skyddande av områden 
Länsstyrelserna arbetar med att skydda områden 
på flera olika sätt, bland annat genom att avsätta 
naturreservat. Områden som specifikt avsätts 
med fågellivet i åtanke skyddas vanligen som 
fågelskyddsområde. Länsstyrelsen föreslår även 
Ramsarområden vilka är våtmarker med värde-
fullt fågelliv. I länet är Store mosse, Dumme 
mosse och Komosse Ramsarområden. Genom 
EU: s habitat- och fågeldirektiv håller det så 
kallade Natura 2000 (ett nätverk av skyddade 
områden med olika naturtyper) på att byggas 
upp. Inom Natura 2000 kan områden som upp-
fyller vissa kriterier avsättas som så kallade 
SPA-områden (specially protected areas). Dessa 
områden syftar till att speciellt skydda fågelli-
vet. I Jönköpings län finns för närvarande nio 
SPA-områden, bland andra Hyllingen, Store 
mosse, Kroppsjön, Erstad kärr och Dumme 
mosse. Särskilt värdefulla områden som t ex 
Store mosse får ofta skyddsstatus av flera typer. 
Store mosse är t ex både Ramsarområde och 
SPA-område, men också en nationalpark. 
 

Kriterier för SPA-klassning (ett av föl-
jande kriterie ska vara uppfyllt): 
• Området ska hysa minst 1 % av lan-

dets bestånd av en art som är listad i 
fågeldirektivets bilaga 1 någon gång 
under året.  

• Området ska hysa minst 1 % av det 
biogeografiska områdets bestånd av 
regelbundet förekommande flyttfå-
gelarter (förutom de i bilaga 1) någon 
gång under året. 

• Området ska regelbundet hysa minst 
20 000 våtmarksfåglar eller sjöfåglar 
någon gång under året. 

• Området ska minst 3 arter i fågeldi-
rektivets bilaga 1 häckar. 

• Området ska ha en eller flera inoffici-
ellt prioriterade arter häckar (t ex 
rördrom och kornknarr) 

• Området ska ha beviljats EU Life-
medel. 

 

 

Uppföljningen av fågellivet 
För att kunna bedöma hur fågellivet i länet ut-
vecklas utför, samordnar och deltar Länsstyrel-
sen en rad olika aktiviteter. De viktigaste be-
skrivs nedan. 

Häckfågeltaxeringen 
Denna fågelövervakning är rikstäckande och 
organiseras nationellt av Lunds universitet. Me-
toden går förenklat ut på att man går en rutt på 8 
km och noterar samtliga fåglar som man ser el-
ler hör. Totalt finns det 724 rutter i Sverige. Av 
dessa är 21 belägna i Jönköpings län. Från och 
med 2002 organiseras rutterna inom Jönköpings 
län av Länsstyrelsen tillsammans med Lunds 
universitet. Målsättningen är att alla ska inven-
teras varje år. 2002 inventerades 18 stycken. 
Den som är intresserad av att inventera någon 
av dessa standardrutter är välkommen att höra 
av sig till Länsstyrelsen. Rutterna är jämt före-
delade över länet och går bara undantagsvis in i 
skyddade områden. Häckfågeltaxeringen speg-
lar främst hur fågellivet utvecklas i länet i stort 
och endast i mindre utsträckning utvecklingen 
för enskilda områden. Eftersom häckfågeltaxe-
ringen i länet just börjat gå på bred front kan 
inte några trender för fågellivet i länet ännu 
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uppskattas. Resultatet från 2002 visar dock på 
några intressanta saker. Liksom för Sverige i 
stort är lövsångare och bofink de vanligaste fåg-
larna. Andra vanliga arter var koltrast, ringduva, 
stare, grönsiska, rödhake, talgoxe och taltrast. 
Bland de mest intressanta arterna som noterades 
märks järpe, bivråk, kärrsångare och mindre 
strandpipare.  
 

  
 
Törnskata (t.v.) och mindre strandpipare (t.h.), två få-
gelarter med internationellt skyddsintresse som hitta-
des under häckfågeltaxeringen. Foto: Kent Öhrn 
 
Totalt observerades under 2002 104 arter. Det är 
värt att påpeka att det i länet häckar fler arter än 
de som hittas under häckfågeltaxeringen. Till 
exempel missas i regel ugglor samt många av de 
arter som förekommer på enstaka lokaler (t ex 
dvärgbeckasin och kungsfiskare). Dessutom är 
det ännu fler arter som rastar och övervintrar i 
länet. Häckfågeltaxeringen har också en viktig 
funktion när det gäller fågeldirektivet och upp-
följningen av de arter som där pekats ut som ex-
tra skyddsvärda (t ex järpe, törnskata och ljung-
pipare). 

Uppföljning av fåglar i skyddade områ-
den 
Flera inventeringar har gjorts under de senaste 
åren för att undersöka förekommande arter, de-
ras antal och utbredning inom våra Natura 2000 
–områden (och därmed även SPA-områden), na-
turreservat med flera. Som länsstyrelse har vi 
ansvar för att bevara fågelarterna i fågeldirekti-
vet (listade i direktivets bilaga) och naturtyperna 
i habitatdirektivet. Arternas och naturtypernas 
bevarandestatus ska rapporteras till EU regel-
bundet och därför behöver fågellivet och kvali-
teten på de olika naturtyperna inventeras. För t 
ex mossar används fåglar som indikatorer på 
högmossens bevarandestatus. Inventeringar har 
även gjorts av Länsstyrelsen med flera i sam-
band med bildande av naturreservat och inför 
planerade exploateringar. 

  
 
Anderstorps store mosse och buskskvätta, en av de 
vanligaste häckfåglarna på länets mossar Foto: Bob 
Lind respektive Kent Öhrn 

Tjäderinventering  
Under 2003 startar inventering av lekande tjäder 
i Jönköpings län. Syftet med denna inventering 
är att övervaka beståndsutvecklingen hos en av 
våra typiska skogsfåglar. Anledningarna till att 
följa tjädern är: 
1. Den är en god indikatorart för skog med 

högt naturvärde 
2. Tjädern är välstuderad  
3. Lokalt är tjädern mycket väl inventerad i 

länet 
4. Den är känd och intressant för allmänheten 
5. Tjädern är upptagen i fågeldirektivet 
6. Viktig art att ha bra underlag för inför fram-

tida bildningar av naturreservat, andra na-
turvårdsprojekt och exploateringar 

 
Under 2003 ska ett 30-tal lekplatser spridda 
över länet inventeras. Flest lekplatser inventeras 
i Aneby- och Jönköpingstrakten eftersom en 
fördjupad studie görs där. En del av denna stu-
die går ut på att utifrån satellitbilder bedöma 
kvaliteten på skogen och jämföra den med anta-
let spelande tjädertuppar. Återfinns en korrela-
tion mellan kvaliteten på skogen och förekoms-
ten av spelande tjäder kan satellitbilderna an-
vändas till att finna platser med mycket tjäder 
och skog med höga naturvärden. Om sådana 
områden hittas bör särskild hänsyn tas till dessa 
vid skogsbruk och annan exploatering framöver. 

Fåglar på öar i Vättern 
Den här inventeringen organiseras av Vättern-
vårdsförbundet. Länsstyrelsen deltar i inventer-
ingens utförande och utvärdering. Den del av 
Jönköpings län som ingår i inventeringen är Vi-
singsö. Syftet är dels att övervaka tillståndet och 
populationsförändringar hos Vätterns sjöfåglar 
dels att tjäna som ett beslutsunderlag i olika frå-
gor, t ex naturvårdsplanering och miljökonse-
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vensbeskrivningar. Vättern ingår i Natura 2000-
nätverket och med anledning av det behöver be-
varandestatusen hos bland annat fåglar följas 
upp. Inventeringen inleddes under 2002 och 
planeras att genomföras varje år.  
 

  
 
Storskarv, ungfågel (t.v.) och strandskata (t.h.). Foto: 
Kent Andersson 
 
Det mest uppseendeväckande resultatet var att 
antalet häckande storskarvspar nu överstiger 
1000. Dock häckar inga av dessa i Jönköpings 
län. Bland intressanta arter som noterades runt 
Visingsö märks fisktärna, storskrake, sjöorre 
och strandskata. De vanligaste arterna var grå-
trut och fiskmås. 

Rapportering av fågelobser-
va-tioner  
En av uppgifterna som Länsstyrelsen har är att 
samla in rapporter om intressanta fågelobserva-
tioner i länet. Vilka fåglar som ska rapporteras 
kan man få veta genom att kontakta Länsstyrel-
sen. Detta görs på flera sätt idag. Merparten av 
observationerna skickas in från de olika fågel-
klubbarna i länet. Vissa rapporter kommer ock-
så in via direkta telefonsamtal eller brev. Alla 
rapporterna som kommer in till Länsstyrelsen 
lagras i Hotartsregistret och fungerar som un-
derlag vid miljökonsekvensbeskrivningar, inrät-
tande a v naturreservat mm. Ett nytt sätt att rap-
portera data har blivit att föra in det i en natio-
nell internetbaserad databas som kallas ”Sva-
lan”. Där kan vem som helst skaffa sig ett lö-
senord och rapportera sina fågelobservationer. 
Fördelen är att också vem som helst kan hämta 
ut data med undantag för sekretessarter som t ex 
fiskgjuse och berguv. Länsstyrelsen kommer att 

under 2003 börja använda observationerna som 
rapporteras till ”Svalan” för att hålla koll på få-
gellivet i länet.  
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www.sofnet.org 
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Överlevnadsmöjligheterna för humlor 
minskar 
Samspelet mellan blommor och 
bin i naturen är allvarligt hotat. 
Blomrikedomen och överlevnads-
möjligheterna för flera vilda biar-
ter (humlor och solitärbin) mins-
kar. Vildbin är de viktigaste polli-
natörerna för vår naturliga flora 
och när bina försvinner riskerar 
även vissa blommor att försvinna. 
Den direkta orsaken till vildbinas 
utdöende är blomsterbristen i 
landskapet. En brist som bland 
annat orsakas av gödsling av 
ängsmarker, användandet av 
ogräsmedel och hårt bete. 
 
 
Roll som pollinatör 
Birgitta Svensson vid SLU har forskat kring 
humlorna och deras viktiga roll som pollinatörer 
och har i sin doktorsavhandling kommit fram till 
att de bästa förutsättningarna för en art- och in-
dividrik humlefauna finns i ett varierat jord-
brukslandskap. Det kommer sig av att humlorna 
använder vissa delar av landskapet för att bygga 
bo medan andra delar utnyttjas för födosök. Två 
av humlearterna som minskar i antal är skogs-
humlan och vallhumlan. Dessa två arter söker 
sin föda på växter som vanligtvis förekommer i 
kantzoner. Den här typen av biotoper bör därför 
bevaras i det moderna jordbrukslandskapet. Li-
kaså är det viktigt att bevara sälgarna eftersom 
de är så viktiga för humlorna under våren och då 
även för humlornas fortsatta levnad över sä-
songen. 

Släktförhållanden 
Humlorna hör till familjen bin. I Sverige finns 
det 285 olika biarter där honungsbiet eller tam-
biet är en av dessa. 40 av dessa 285 arter är 
humlor. Till humlorna räknas också snylthum-
lorna (9 arter). Dessa lever som boparasiter i 
humlebon, de kallas därför också gökhumlor. 
Snylthumlehonan kan inte starta upp ett eget 
samhälle och är därför beroende av att kunna 
lägga sina ägg i ett redan etablerat humlebo 

Oftast är de specialiserade på att snylta på 
en speciell humleart, till exempel så snyltar 
stensnylthumlan hos stenhumlan och ängssnylt-
humlan hos ängshumlan.  
 

 
 
Humla på humleblomster. Foto: Håkan Wikström, Fu-
rusjö fotoklubb. 

Näringssök 
Humlorna tar all sin näring från blommor. Pol-
len är den proteinrika delen av kosten och är den 
viktigaste näringen för larverna men även drott-
ningen behöver äta denna proteinrika kost. Nek-
tarn innehåller mest socker och är bland annat 
ett viktigt energitillskott för humlorna då de fly-
ger runt och samlar pollen. Pollenkornen och 
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nektarn transporteras på olika sätt på humlan. 
Pollenkornen fastnar i pälsen som kammas med 
hjälp av benen och förs till bakbenen. Där klib-
bas de fast och bildar så kallade pollenbyxor. 
Nektarn däremot sugs upp med snabeln och för-
varas i krävan. Eftersom olika humlearter har 
olika lång snabel besöker de olika typer av 
blommor. Tidigt på våren är det som tidigare 
nämnts sälgen som är den bästa näringskällan. 
Andra typer av blommor som humlorna tycker 
om är t ex fruktträd, bärbuskar, kryddväxter, 
ärtväxter, vägkantsväxter. 

Humlornas bon 
Humlorna bygger sina bon på olika ställen i 
landskapet, var någonstans beror på vilken art 
det rör sig om. Gemensamt är att de isolerar 
dem för att en hög temperatur ska kunna hållas i 
boet. Ofta hörs det på namnet var humlan byg-
ger sina bon, t ex så bygger åkerhumlan i mark-
ytan, jordhumlan nere i backen och stenhumlan 
i stenrösen.  

Det är humledrottningen som lägger ägg, 
som sedan kläcks och larverna matas med pol-
len och nektar. Då larverna är fullväxta börjar 
de spinna kokonger. När humlorna har kläckts 
tar det 3 dagar innan de flyger ut och samlar 
näring. Drottningarna övervintrar i marken, 
hannarna och arbetarna dör. 

 
 

 
 

Stenrösen kan vara viktiga boplatser för humlor. Foto: Johan Rova. 
 
 
Humlor inventeras i länet 
Bland de 31 humlearter vi har i Sverige så är 5 
stycken med på listan över rödlistade arter. 1 är 
starkt hotad (EN) och 4 hör till gruppen miss-
gynnade (NT). 

Länsstyrelserna i Östergötlands och Jön-
köpings län kommer under 2003 att genomföra 
ett pilotprojekt i jordbrukslandskapet där humlor 
kommer att inventeras. Förhoppningen är, för-
utom att följa humlearterna, även att få ett mått 
på odlingslandskapets rikedom av olika miljöer 
samt att följa deras förändringar. Eftersom hum-
lor är beroende av många olika miljöer (för fö-
dosök och boplatser) kan förekomst av olika 
humlor ge svar på diversiteten i odlingslandska-
pet runt omkring de undersökta lokalerna. Pilot-
projektet kommer att genomföras i fält under 
juli och augusti.  

 

Författare 
Yvonne Liliegren 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen 
Yvonne Liliegren, Tfn: 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 
Linda Andersson, Tfn: 036-39 50 57 
E-post: linda.andersson@f.lst.se 

Läs mer 
Det finns ganska många sidor om humlor på In-
ternet. Artdatabankens humlesida är en av dem: 
http://www.artdata.slu.se/Humlor/Index_humlor.h
tm 
På Naturskyddsföreningens hemsida finns en 
beskrivning över hur man bygger ett humlebo: 
http://www.snf.se/verksamhet/djur-
natur/mernatur/holkar_bon/humlebo.htm
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Snäckor och sniglar på land 
Under tiden 1921-1981 (med vissa 
kompletteringar senare) bedrev 
Göteborgs naturhistoriska muse-
um ett intensivt insamlingsarbete 
av vissa marklevande ryggradslö-
sa djur. En av dessa grupper var 
de landlevande molluskerna. 
Uppgifterna har samlats i ett re-
gister och finns tillgängligt på 
Länsstyrelsen. Under 1999 
genomfördes en inventering av 
landmollusker i länet. Lokalerna, 
11 stycken, valdes företrädesvis 
från ovan nämnda markfaunain-
ventering. 
 
 
Landlevande mollusker 
Till landlevande mollusker räknas de snäckor 
och sniglar som lever i landmiljöer. Det är en 
ekologiskt starkt specialiserad grupp. Många av 
arterna är små och de flesta lever av multnande 
organiskt material. Karaktäristiskt för gruppen 
är att de har svårt att aktivt sprida sig, det sker 
passivt med hjälp av andra djur framför allt med 
fåglar. De grundläggande ekologiska kraven för 
molluskerna är kalk, fuktighet och skydd. Kalk 
behövs bland annat för skalets uppbyggnad. De 
skallösa arterna (sniglarna) har kommit ifrån 
kalkberoendet men är istället beroende av stabi-
la fuktighetsförhållanden. Det stationära lev-
nadssättet, skalets ömtålighet och fuktighetskra-
vet är faktorer som förklarar behovet av skydd 
och en stabil livsmiljö. 

Inventering av landlevande mol-
lusker 1999 
I september 1999 inventerades 11 lokaler i länet 
med avseende på molluskfaunan. Syftet var 
bland annat att med en uppföljningsbar metodik 
inventera lokalerna. På varje lokal analyserades 
också markförnans kemiska sammansättning. 
Lokalerna ligger i befintliga eller planerade na-
turreservat för att säkra möjligheterna till upp-
följande återinventeringar. 

Sammanlagt påträffades totalt 38 arter 
landsnäckor och 10 arter av sniglar. Detta mot-
svarar 61 % respektive 56 % av de tidigare ob-
serverade arterna i länet. 

Bland de snäckor som påträffades fanns 
större barksnäcka (Ena montana), en rödlistad 
art (Sårbar, VU) som beskrivs mer nedan, och 
skogsgrynssnäcka (Vertigo ronnebyensis) röd-
listad i kategori missgynnad (NT). 

Bland de observerade sniglarna fanns 
dvärgsnigeln (Arion intermedius). Den har en 
suboceanisk utbredning och var tidigare bara 
känd från 3 lokaler i länet, varav en av dessa var 
en växthuslokal. I denna inventering påträffades 
den på 2 lokaler, båda starkt kulturpåverkade 
områden längs östra Vätternbranten. 
Länsstyrelsen planerar att genomföra en återin-
ventering av landmollusklokalerna under 2004. 
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Kartan visar undersökningslokalerna i länet. 
 
 
 
 
 
 
 
Inventering av större barksnäcka 
(Ena montana) 1999 
Den större barksnäckan har sin huvudsakliga 
utbredning i Centraleuropas bergsområden. Den 
finns också sällsynt i södra England, i de baltis-
ka staterna och i delar av Ryssland. Artens 
svenska utbredning begränsar sig till östra Vät-
ternbranterna mellan Omberg och Jönköping. 
Den förekommer i branter och bäckraviner med 
rika löv- och blandskogar. 

Målsättningen med inventeringen av den 
större barksnäckan 1999 var att återinventera 
samtliga kända lokaler och att om möjligt finna 
nya. 

Totalt besöktes 16 lokaler och resultatet av 
detta var att snäckan påträffades i 3 av de tidiga-
re kända lokalerna och fanns även i 3 nya loka-
ler. De nya lokalerna var samtliga bäckraviner. 
Ovanstående text har i huvudsak hämtats från 
rapporterna nedan. 

 
 
 
 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen 
Yvonne Liliegren, Tfn: 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 

Läs mer 
Ted von Proschwitz. 1998. Landlevande mollus-
ker i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings 
län. Meddelande 1998:25 
Anita Andersson. 2000. Miljöövervakning av 
landlevande mollusker i skyddade områden i 
Jönköpings län 1999. Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län. Meddelande 2000:35 
Ulrica Berglund. 2000. Återinventering av Ena 
montana, större barksnäcka, i Jönköpings län 
1999. Länsstyrelsen i Jönköpings län. PM 00:04 
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Hur övervakas floran i länet? 
Floraövervakningen påbörjades 
1994 i Jönköpings län. Det är fö-
reningen Smålands flora som på 
uppdrag av Artdatabanken och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
återbesöker lokaler med rödlista-
de och regionalt hotade växter. 
De flesta registrerades ursprung-
ligen i samband med inventering-
en för Smålands Landskapsflora, 
men fler har tillkommit. Sedan 
2002 ingår även Habo och Mull-
sjö kommuner i övervakningen. 
 
 
I övervakningen ingår, förutom att notera om ar-
ten finns kvar eller inte, även att rapportera antal 
samt eventuella hot mot växtplatsen. Arter som 
övervakas för Artdatabanken är akut hotade 
(CR) och de arter man har kunskapsbrist om 
(DD) samt även en del starkt hotade (EN) och 
sårbara (VU). För Länsstyrelsens räkning över-
vakas ett urval arter som räknas till starkt hotade 
(EN), sårbara (VU), missgynnade (NT) och re-
gionalt hotade (R).  

Totalt sett övervakar Smålands Flora 92 
arter i Jönköpings län. I årets sammanställning 
av floraövervakningens resultat (meddelande 
03:23) har 5 rödlistade kärlväxter och en regio-
nalt hotad kärlväxt i Jönköpings län valts ut för 
en närmre presentation. Arterna är gaffelglim 
(CR-akut hotad), kattmynta (EN-starkt hotad), 
granspira (NT-missgynnad), ljungögontröst 
(VU-sårbar), mosippa (VU-sårbar) och mygg-
blomster (R-regionalt hotad). Tyngdpunkten har 
valts att läggas på mosippan som under 2002 ut-
sågs till årets växt av Svenska Botaniska före-
ningen och Artdatabanken. Arten har minskat 
kraftigt under 1900-talet och år 2002 gjordes 
därför en omfattande inventering i hela landet 

för att finna alla förekomster. Arten var inte röd-
listad i Sverige 1995, men 2000 blev den rödlis-
tad till kategorin sårbar (VU) och efter 2002 års 
inventering kan man dra slutsatsen att den är på 
väg mot en högre rödlisteklassificering. 

Mosippa (Anemone vernalis) 
Mosippa har påträffats i alla landskap upp till 
Jämtland och Medelpad med undantag för Dals-
land och Gotland. Den har minskat markant un-
der de senaste 50 åren i hela Syd- och Mellan-
sverige. Man bedömer att en minskning på 50 % 
har skett i dessa delar av Sverige och till största 
delen beror minskningen på att många lokaler 
förstörts genom grustäkt, igenväxning och vege-
tationsförändringar till följd av eutrofiering samt 
att både skogsbete och skogsbrand upphört. Ar-
ten har försvunnit helt från Jämtland. I Skåne, 
Blekinge, Halland, Närke, Östergötland, Sö-
dermanland och på Öland finns den endast kvar 
på ett fåtal lokaler. I norra kanten på utbred-
ningsområdet till exempel i norra Dalarna, Här-
jedalen och Hälsingland märks inte en lika tyd-
lig minskning utan här finns fortfarande rika fö-
rekomster av arten. Ett stort antal lokaler finns 
även i Småland och Västergötland, men en be-
tydande minskning har skett även i Småland. I 
Jönköpings län förekommer den på ett 100-tal 
platser. 

Den växer numera nästan uteslutande på 
isälvsmaterial i anslutning till rullstensåsar och 
sandfält. Glesa, torra tallhedar är den vanligaste 
biotopen men den växer även på ljunghedar och 
andra hedartade betesmarker. Mosippan var ti-
digare vanlig på västsvenska ljunghedar. Arten 
växer ofta på sydvända gläntor i lugnt och soligt 
läge med tidig snösmältning. Den trivs inte 
bland blåbärsris eller i tät ljung och är beroende 
av markstörningar som ger blottor i vegetations-
täcket för att kunna gro. 
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Mosippa. Foto: Torbjörn Kronestedt. Källa: Den virtuel-
la floran, Naturhistoriska riksmuseet 

Majoriteten av växtplatserna i Jönköpings län 
utgörs just av tallskogar men ett visst inslag av 
betesmarker förekommer också. 

Under 2002 utfördes en omfattande inven-
tering av mosippa i länet för att lokalisera alla 
förekomster. Totalt besöktes 94 lokaler varav 89 
var återbesök och fem var nya. Av dessa var det 
34 lokaler som man inte återfann någon mosip-
pa på. Fyra av de fem nya lokalerna hittades i 
Eksjö kommun och den femte i Vetlanda kom-
mun. Mosippa finns spritt i hela länet, men de 
flesta fynden finns i Eksjö och Habo kommuner. 
Majoriteten av de övervakningslokaler som för-
svunnit förekom i Habo kommun. Av de lokaler 
som övervakats under ett antal år har populatio-
nen ökat på 6 platser, 22 platser har oförändrad 
populationsstorlek och på 10 har antalet mins-
kat. 
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För att förbättra situationen för arten bör sär-
skilda skötselråd för skogsbruk på mosippsmar-
ker inarbetas i skogsbruksplaneringen. Det vore 
även väldigt gynnsamt om naturvårdsbränning 
utfördes på lämpliga lokaler. 

Övriga utvalda arter 
Av de övriga arter som valts ut för en närmare 
presentation i årets rapport visar tyvärr alla en 
övervägande negativ populationsutveckling med 
fler minskningar och försvinnande än ökningar. 
Gaffelglim (Silene dichotoma), vars enda före-
komst i länet vid senaste inventeringen hade 
försvunnit, är en av dem.  

Gaffelglim (Silene dichotoma) 
Gaffelglim är en ettårig, 2-10 dm hög ört med 
kortskaftade, vita blommor som förekommer i 
en ensidig gaffelgrenig blomställning. Arten var 
tidigare känd från Skåne till Värmland, Närke 
och Uppland samt tillfälligt norrut till Norrbot-
ten men har idag endast tre kända växtplatser i 
Östergötland. Tillfälliga fynd görs då och då, nu 
senast var det vid en vägkant i Jönköpings län 
1997. Enligt rödlistan är den klassad som akut 
hotad (CR). 

Gaffelglim förekom under slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet som ogräs i klö-
vervallar, på åkerrenar och vägkanter i Sverige. 
Den trivs både i sand- och lerjord och växer 
gärna på platser som är väl solexponerade. Ge-
nom ineffektiv frörensning samt att ingen ke-
misk bekämpning av ogräs förekom i klöverod-
lingar förr, kunde arten spridas och klara sig. På 
1950-talet började man däremot använda en ny 
typ av frörensningsmaskin som sorterade ut frön 
med ojämn yta likt gaffelglimmens. Den blev 
alltmer sällsynt och har idag i stort sett försvun-
nit från vårt land. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare 
Therese Asp 

Kontaktpersoner 
Miljöövervakning, Länsstyrelsen  
Therese Asp, Tfn: 036-39 50 56 
E-post: therese.asp@f.lst.se 
Yvonne Liliegren, Tfn: 036-39 50 34 
E-post: yvonne.liliegren@f.lst.se 

Läs mer 
Therese Asp. 2003. Övervakning av rödlistade 
kärlväxter i Jönköpings län. Meddelande 
2003:23 
Artdatabankens hemsida: www.artdata.slu.se 
Svenska botaniska föreningens hemsida: 
www.sbf.c.se
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Rara kryptogamer 
Mossor och lavar har på senare 
år uppmärksammats mer och mer 
eftersom de är mycket användbara 
som så kallade signalarter i olika 
typer av naturvårdsarbete. Många 
mossor och lavar är sällsynta och 
hotade. Det finns ett stort behov 
av att få mer kunskap om arterna 
och då är övervakning av enskilda 
arter eller artgrupper ett sätt att 
få mer kunskap om arten och dess 
livsmiljö. På så sätt kan åtgärder 
för artens bevarande också vidtas.  
 

Vad är en mossa respektive en 
lav? 
Mossor är en förhållandevis enkel och okompli-
cerad växt som består av stam och blad, mera 
sällan av en bål. De saknar rötter och tar upp 
vatten och näring från omgivningen direkt ge-
nom cellerna i blad och stam. Mossor är oftast 
gröna eller brungröna och växer företrädesvis i 
fuktiga miljöer.  
 

 
 
Lunglav och fällmossa samsas om utrymmet. Rusare-
bo. Foto: Eva-Lotta Päiviö 

 

Lavar är organismer som är sammansatt av en 
svamp och en alg som lever tillsammans och 
drar nytta av varandra. Lavar består av en bål 
som kan se väldigt olika ut hos olika arter, en 
del är skorplika andra är bladlika eller busklika. 
Lavar är ofta grå eller gröngrå och växer ofta i 
öppna och solexponerade miljöer.  

Antal arter 
Det finns knappt 1100 mossor och knappt 2100 
lavar i Sverige. Av dessa är 238 mossor och 247 
lavar rödlistade, det vill säga deras framtida 
fortlevnad är på något sätt hotad. I Jönköpings 
län finns kända förekomster av 34 rödlistade 
mossor och 65 rödlistade lavar.  

Många mossor och lavar har påverkats ne-
gativt av de storskaliga förändringarna av land-
skapet som skett under 1900-talet med modernt 
skogs- och jordbruk, luftföroreningar med mera. 

Rödlistade mossor och lavar i 
Jönköpings län 
Kända förekomster och täta koncentrationer av 
rödlistade mossor och/eller lavar finns i länet 
framförallt i Östra Vätternbrantsområdet. Andra 
områden som utmärker sig med många fynd är 
bokskogarna runt Källundasjön och naturreser-
vatet Åminne i Värnamo kommun, naturreser-
vaten Vintermossen och Sällevadsåns dalgång i 
Vetlanda kommun samt runt sjön Solgen i Eksjö 
kommun. Dessa områden är naturreservat eller 
har på annat sätt uppmärksammats för sina höga 
naturvärden och extra inventeringsinsatser har 
gjorts av både myndigheter och intresserade 
privatpersoner. 
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Registrerade rödlistade mossor efter 1970 (Länsstyrel-
sens hotartsregister). 
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Registrerade rödlistade lavar efter 1970 (Länsstyrel-
sens hotartsregister). 
 
Kunskapen om rödlistade mossor och lavar och 
deras utbredning är mycket bristfällig i Sverige 
som helhet och Jönköpings län är inget undan-
tag. Vi får hela tiden uppgifter om nya fynd av 
rödlistade mossor och lavar både från områden 
där det redan finns många kända förekomster 
och från andra delar av länet. 

Överhuvudtaget är det tydligt i Jönköpings 
län att det finns tämligen många fynd av rödlis-
tade mossor och lavar i de trakter där man speci-
fikt har varit och inventerat. Helt säkert skulle 
det bli många fler fynd av rödlistade mossor och 
lavar i länet om större inventeringsinsatser gjor-
des. 

Övervakning av mossor och lavar 
Det finns ingen organiserad övervakning av 
mossor och lavar på samma sätt som det finns 
övervakning av kärlväxter. Övervakning av 
kärlväxter i länet pågår sedan slutet av 1980-
talet i samarbete mellan ArtDatabanken, den re-
gionala miljöövervakningen och Smålands Flo-

ra. Smålands Flora som är en ideell botanisk fö-
rening utför fältarbetet inom övervakningen. 

En övervakning av mossor och lavar är på 
många sätt svårare än övervakning av kärlväx-
ter. Många av arterna är svårbestämda och in-
samling kan bli nödvändig för en säker bestäm-
ning och det är få personer som har tillräcklig 
artkunskap. Dessutom finns det stora kunskaps-
luckor vad gäller utbredningen för flertalet röd-
listade mossor och lavar.  

Några exempel på rödlistade 
mossor och lavar i Jönköpings 
län 
Grön sköldmossa och aspgelélav har ganska 
många kända lokaler med stor spridning inom 
länet. Skirmossa och ekspik är kända från 
mycket få lokaler i länet. 

Grön sköldmossa 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis är en 
mycket liten mossa som växer på multnande 
stammar och stubbar av framförallt gran i barr-
skog. Arten känns igen på de förhållandevis sto-
ra gröna sporhusen. De flesta av de 70-tal kända 
fynden i länet har gjorts sedan mitten av 1990-
talet och många nya lokaler har hittats i sam-
band med Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotops-
inventering. Många av fynden i länet är från de 
nordöstra delarna varav en knapp tredjedel i 
Östra Vätternbrantsområdet. I Sverige har arten 
en östlig utbredning med centrum i Uppland-
Mälartrakten.  
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Utbredning i Jönköpings län av grön sköldmossa 
(Länsstyrelsens hotartsregister) 
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Grön sköldmossa är rödlistad i kategorin miss-
gynnad, NT, och är med i EU: s Art- och Habi-
tatdirektiv vilket innebär att arten ska skyddas i 
nätverket Natura 2000.  

Skirmossa 
Skirmossa Hookeria lucens är en stor, ljusgrön 
och skimrande mossa med plattade skott. Arten 
växer i skyddade lägen i raviner och på bäck-
stränder. Marken är oftast översilad och arten 
behöver ha en extremt hög och jämn luftfuktig-
het för att överleva. I Jönköpings län finns två 
kända lokaler för skirmossa. Förekomsterna är 
att betrakta som östliga utpostlokaler för denna 
västliga art. Skirmossa är rödlistad i kategorin 
sårbar VU. 
 
 

#
#

 
 
Utbredning i Jönköpings län av skirmossa (Länsstyrel-
sens hotartsregister) 

Aspgelélav 
Aspgelélav Collema subnigrescens är en stor 
brunaktig bladlav som sväller i väta. Den växer 
på aspstammar i skog, bergbranter, igenväxande 
slåtter- och hagmarker, sjöstränder mm.  

Aspgelélav har sin huvudsakliga utbred-
ning i Mellansverige. Det finns dock ett stråk 
med ganska många lokaler för arten i södra Väs-
tergötland, Jönköpings län och södra Östergöt-
land. Huvuddelen av de knappt 70 kända fynden 
i länet har gjorts under 1990-talet och mer än 
hälften av de kända lokalerna finns i Nässjö 
kommun. 

Aspgelélav är rödlistad i kategorin miss-
gynnad NT. 
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Utbredning i Jönköpings län av aspgelelav (Länssty-
relsens hotartsregister) 

Ekspik 
Ekspik Calicium quercinum är en knappnålslav 
med grå bål och svart ”knappnål” som är vit på 
huvudets undersida. Arten förekommer huvud-
sakligen på grov bark och ved av gamla ekar i 
odlingslandskapet och andra öppna miljöer. 
Ekspik är känd från 6 lokaler i länet samtliga 
vid sjön Solgen i Eksjö kommun. Alla fynd har 
gjorts 1999-2001. Arten förekommer i de flesta 
landskap i södra Sverige men har sin huvudut-
bredning i ekrika miljöer i östra Sverige fram-
förallt Östergötland och Sörmland. 

Ekspik är rödlistad i kategorin sårbar VU.  
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Utbredning i Jönköpings län av ekspik (Länsstyrelsens 
hotartsregister) 
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Kulturen i naturen 
”I begynnelsen var jorden öde och 
tom”, sedan skildes ljus och mör-
ker, land och vatten åt, därefter 
kom växter och djur. Så står det i 
skapelsemyten (myt = förenklad 
sanning). Allt detta är natur. Till 
sist tillkom människan och med 
henne kulturen! 
 
 
Kultur 
Ordet kultur är latin och betyder odling. Norden 
befolkades genom att samlare och jägare följde 
den smältande inlandsisens kant. De levde av 
vad naturen gav av bär och frukter. De fiskade 
med benkrokar, jagade med flintapilar och fång-
ade villebråd i snaror och fångstgropar. När fö-
dan minskade på ett ställe, flyttade de till ett an-
nat. 

Så småningom började man bruka/kulti-
vera jorden och blev bunden av det arbete man 
lagt ner i denna. Man blev bofast (bonde). Man 
odlade säd både i hemåkrar och i svedjor. Där 
röjdes stenar ihop till odlingsrösen, som idag är 
vår vanligaste kulturlämning. 

Istidens kyla övergick under bronsåldern 
till närmast ett Medelhavsklimat med ädellöv-
skogar. I dessa lövskogar kunde det växa tallar 
och enar, men inte granar.  

Inägomark och utmark 
Århundradena kring Kristi födelse kom den så 
kallade Fimbulvintern och det växte ingenting 
under de kalla vintrarna – liksom nu. Bönderna 
måste dela in all mark i inägomark och utmark, 
som skiljdes åt av en hägnad (uthägnad) som 
stängde ute de betande djuren från vinterfoder 
och säd. Under äldre järnålder utgjordes hägna-
derna av stensträngar, under yngre järnålder och 
fram till laga skiftet i mitten av 1800-talet av 

trägärdesgårdar. Därefter byggdes mest kallmu-
rade stenmurar, som ofta var nedgrävda till 
frostfritt djup. Hägnader är kulturlämningar och 
stensträngarna är nu R-märkta fornlämningar. I 
Jönköpings län finns det inte många kända sten-
strängar.  

I och med Fimbulvintern började granarna 
tränga in i lövskogarna, eftersom de är tåligare 
mot kyla och skugga. 

Sommarfoder 
Utmarken var betesmark och gav djuren deras 
sommarfoder. Den låg längst bort från bebyg-
gelsen och där det var magrast mark. Där var 
endast natur och där rådde ”djungelns lag” ända 
tills man började röja till hagar (inhägnader) 
som var sällsynta under 1600-talet, men hade 
blivit vanliga fram emot laga skiftet i mitten av 
1800-talet. I hagarna kunde man spara en eller 
ett par granar, som man underkvistade för att 
betesdjuren skulle kunna ta skydd, när det var 
allt för regnigt eller soligt för dem. Det förekom 
att man topphögg dessa granar, för att de skulle 
växa sig onaturligt täta. 

Hagmarken var den öppnaste marken i 
kulturlandskapet. Solljuset gynnade gräsväxten 
och enarna. Det finns ännu bönder som minns 
hur de som barn fick hjälpa till att röja ihop sten 
för att fler grässtrån skulle växa där och ge mer 
bete. 

Ekar 
Vid röjningen lämnade man kvar sparsamt med 
stora lövträd. Ekar måste man spara eftersom de 
var regale – ägdes av Kronan och skulle använ-
das till handels- och krigsfartyg. Mellan 1347 
och 1875 var det straffbart att ta ner ekar. Det 
kunde därför hända att bönder drog upp ekplan-
tor, innan någon annan hade sett dem, så att det 
inte skulle bli så många ekar. Annat var det vid 
slott och herresäten! Där satte man sin ära i att 
ha många ekar som tecken på välstånd. Många 
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är de adelsnamn och adelsmärken där ek eller 
ekblad ingår. 
 

 
 
Flerstammig ek vid odlingsröse. Foto: Astrid Eriksson 
 

Enar 
Enarna ger hagmarken dess särprägel. De fick 
vanligen växa i enebackar och med sådant av-
stånd att de inte skuggade varandra så mycket 
att de tog skada av det. Enar tål inte skugga och 
i granskogar kan man ibland se döda enar som 
skuggats ihjäl. De vittnar om att där en gång va-
rit ett öppet beteslandskap. I granskogar kan 
man också se ekar med lågt ansatta grenar, som 
visserligen överlevt, men som inte trivs efter 
igenväxningen. Enar betas bara av vilda djur 
och kunde därför växa i hagarna utan att skadas 
av betesdjuren. 

Enar bär samtidigt både råa och mogna 
bär. De mogna kan användas som krydda. 

Enarna kultiverades genom att underkvis-
tas. På så sätt fick man virke till ”gärsle”. De 
småländska trägärdesårdarna har så långa stör-
par (parvis ställda störar) att de kan slås ner dju-
pare i marken när de ruttnat av i markytan, där 
det ömsom är torrt och ömsom vått. Då var det 
en stor fördel om far eller farfar hade varit för-
tänksam nog att stamkvista enarna, så att rester 
efter kvistar inte stack ut och hindrade stören att 
löpa genom hankar eller vidjor. Små bortgallra-
de granar i kultiverad skog användes hela eller 
kluvna till liggvirke (slanor, troler eller knäcke-
gärsle). 

Inägomark 
Inägomarken låg närmast bebyggelsen och ut-
med åar och annan fuktig mark. Den var kul-

turmark med åker och äng, som var till för män-
niskornas och djurens överlevnad – säd och vin-
terfoder.  

Äng 
Ängen är tuktad och hävdad natur! Träden har 
sina rötter i bronsålderns ädellövskogar! I hård-
vallsängar stod de i klungor och mellan dem var 
det öppna ytor med gräs. Där växte också nöta-
buskar (hasselbuskar). Hade naturen haft sin 
gång skulle granar ha förkvävt allt detta!  

Träden hamlades och kvistarna torkades 
till vinterfoder åt får och getter, men det dög 
också till kor. Bäst att hamla var lind, ask och 
alm. Gräset slogs och torkades till hö. För att 
inte grenar skulle vara i vägen för lien vid slåt-
tern städades (fagades) ängen om våren. Då 
kunde man också räfsa bort löv som ansamlats 
och som därför hindrade gräsväxten. 

Pinnar och löv som man ville bli av med 
samlades i små högar, gärna intill ekar. Dels för 
att det ändå inte växte så bra under dessa bero-
ende på skugga och garvsyra, dels kanske också 
något med tanke på att skada barken på eken. 
Blev den år efter år brandskadad av små bränder 
kunde den till slut bli ”ringbarkad” och avlida 
och det kunde man inte bli straffad för! 

Hasselbuskar 
Nötabuskarnas nötter blev nödföda åt folk under 
vintern. Hasselnötterna är både närings- och vi-
taminrika. Något att tänka på, när vi under ju-
larna är gammelgulliga och skrytfattiga och 
knäcker en nöt åt gången och bekymrar oss för, 
hur vi ska kunna banta bort kilojoulen! 

När allt i ängen var skördat, släpptes dju-
ren in för att efterbeta – inget fick förfaras och 
djuren måste vara så feta som möjligt innan vin-
tern kom. Av denna hårda och genomtänkta kul-
turpåverkan blev ängarna de mest artrika delar-
na av landskapet. 

Paradiset – ett kulturlandskap 
Det fanns också äppelängar. Det var det vack-
raste som fanns och så förstod man att det en 
gång skulle bli i paradiset – om man kom dit! 

Åkerbruk 
Åkern gav ”brödfödan”. Den kultiverades, inte 
bara på ytan, utan också själva jorden bearbeta-
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des, gödslades, såddes och rensades från det 
som ansågs vara ogräs. Först brukade man i en-
säde med lindor (ödeträdor, äckror) vilket inne-
bar att man odlade all jord så länge den gav rim-

lig skörd, sedan fick den vila och samla näring 
genom förna och genom att baljväxter drog till 
sig kväve ur luften. Senare brukades åkrarna i 
två-, tresäde och så vidare med träda. 

 
 

 
 
Karta som visar tresädesbruk över en åker före laga skifte. 
 
Efter laga skiftet infördes cirkulationsbruk med 
träda ett år, säd i tre år och klövervall i tre år. 
Klövervallarna gav först vinterfoder motsvaran-
de den upplöjda ängen och sedan sommarfoder 
motsvarande betesmarken. 

Efter andra världskriget har delvis nya 
växter börjat odlas. 

Matförråd 
”Där plog ej kan gå, där lie ej kan slå, där skall 
träd stå.” Så lyder ett gammalt talesätt. Förr 
hade man inte trädgårdar med både träd och 
grönsaker som vi har. Man hade istället kålgår-
dar och i dessa växte olika typer av kål till ex-
empel vit- och grönkål ovan mark och kålrötter 
under mark. Där kunde man också odla andra 
rotfrukter. Detta samt frukt och konserver förva-
rade man i jordkällaren för att överleva vintern. 

Jordkällare 
Jordkällarna var och är fortfarande skickligt 
kallmurade byggnadsverk. Dessvärre rasar som-
liga samman – inte av belastning eller tryck. 
Däremot av att träd och buskar, som tillåts växa 
på eller så nära intill att rötter tränger emellan 
skikten av näver, som skyddar källaren mot 
fukt. Rötterna själva, eller vatten som följer med 
in, orsakar frostsprängningar och rubbar stenar-
na. Dessa är så väl passade till varandra att om 
en sten rubbas, så rubbas också de kringliggan-
de.  
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Trädens rötter tränger in mellan stenarna vilket orsa-
kar frostsprängningar. 
 
Rötterna är ungefär lika vida som kronan är. 
Därför bör inte trädkronor växa över kallmur-
ningar av något slag. Det gjorde de aldrig förr 
när man förstod mästerskapet i kallmurningen 
och förstod att buskar och träd bara ska växa där 
de inte gör någon skada!  

Självhushåll 
Alla träd och buskar i landskapet, som hade be-
tydelse för självhushållet, sparades om det inte 
stod i vägen för något annat som var viktigare. 
Allt annat togs bort, inget fick förfaras! Till och 
med odlingsrösena i åkern nyttjades, om det inte 
var häll under hela röset. I rösena kunde det stå 
träd som hamlades och gav vinterfoder. Hassel-
buskar kunde ge nötter även i ett röse. Fruktträd 
kunde stå där, liksom bland annat körsbärsträd 
och bärbuskar av olika slag.  

Odlingsröset utgjorde en obrukbar del av 
åkern. Men, genom att trädens och buskarnas 
rötter kunde ta åt sig näring under stenarna och 
göra frukterna nåbara ovanför stenarna i röset 
blev på så sätt hela åkerytan till nytta i självhus-
hållet. Odlingsrösena fick därför inte slya igen 
och buskar inte förväxa. Buskarna föryngrades 
och tuktades så att de gav mesta möjliga och så 
att alla bär var nåbara. De om sommaren varma 
stenarna gynnade mognaden och underlättade 
för till exempel linden att föröka sig. 

På samma sätt var det med träd och buskar 
som växte mellan stenar på svåråtkomliga stäl-
len i åkermarken. 

Dikeskanter 
Före laga skiftet efterbetades all inägomark efter 
skörd. Efter laga skiftet, när det mesta möjliga 
av ängen hade odlats upp, återstod bara dikes-
kanterna för gamla kulturväxter/ängsväxter. Di-
keskanterna och även andra svåråtkomliga stäl-
len slogs därefter med lie. Dikeshöet togs hem 
till djuren som reservfoder sedan klövervallarna 
skördats. Undantagsvis växte det träd och bus-
kar i dikeskanterna. Smådjur och fåglar fann 
skydd i brynen, groddjur och fiskar tog sig till 
de delar av vattendragen där de kunde finna 
skugga och för dem lagom varmt vatten. Att låta 
dikeskanter växa igen, är att göra ”skogsbryn” 
av sista resten av sentida ”ängsmark” och det 
har ingen kulturhistorisk förankring! 

Jordpäron 
Sedan potatisen förts in i landet och folk förstått 
att det var de underjordiska knölarna de skulle 
äta och inte de giftiga överjordiska, så spreds 
potatisodlingarna över landet. Av gamla kartor 
kan man se benämningar som ”jordpäreland ny-
länne”, vilket bevisar att man börjat odla potatis 
i nyupptagna åkrar – förmodligen med sandjord. 
Odlingen av kålrötter avtog allteftersom potatis-
odlingen tilltog. 

Humleskatt 
Jordebokskartorna från 1640-talet har en fakta-
ruta - ”NOTARUM EXPLICATIO”( = tecknens 
uttydning), se karta. Där står det om hur många 
tunnor och kappar säd, det gick åt för att beså de 
olika gärdena. 32 kappar = 1 tunna. Dessa 
rymdmått hade hundra år senare övergått till 
ytmåtten kappland och tunnland. Efter utsädet 
står det hur många lass hö ängen gav och sist 
står utmarken omnämnd – ej sällan ”mulabete 
till nödtorften”. Detta tycks betyda att man har, 
så man klarar sig och djuren, men inte till skatt. 
För att ha något till skatt odlade man humle. De 
flesta hemman hade humlegårdar invid ladugår-
den och det var vanligt med 200–300 stänger. 

Moderna trädgårdar 
I vår tids trädgårdar växer fruktträd och buskar 
och vi odlar grönsaker som inte kan förvaras 
över vintern. Det gjorde man knappast förr. Inte 
heller hade man så många prydnadsväxter. Det 
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fick nog räcka med en syrén- eller snöbärshäck, 
några prydnadsväxter och några lökväxter. Man 
behövde inte det eftersom det kultiverade land-
skapet var fullt av blommor! Att odla kryddor 
var nog en sed som spreds från klostren främst 
till slott och herresäten.  

Världsträd och galjträd 
I gammal mytologi hette världsträdet Yggdrasil 
och i Gamla Uppsalas offerlund växte ekar i 
vilka man hängde folk! Som galgträd kunde 
också bokar och andra träd duga. 

Vårdträd och helande träd 
När man byggt en gård planterade man också ett 
vårdträd/gårdsträd för att skydda gården. Vård-
träden vågade man därför inte ta ner. Det var 
inte bara skrock. De växte sig högre än byggna-
derna och vid åska drog de till sig blixtarna, så 
husen klarade sig.  

Gamla träd som hade egendomligt växtsätt 
som exempelvis hopväxta eller spruckna stam-
mar eller luftrötter, trodde man hade en helande 
kraft. Det kallades träddragning när man drog 
sjuka barn genom öppningar i träd för att de 
skulle bli friska. Hade man tandvärk kunde man 
peta med en sticka i den onda tanden och sätta 
stickan i en spricka i barken och därmed överfö-
ra det onda dit – trodde man!  

Vilebokar och märketallar 
Stod det stora träd längs färdvägar, en bok till 
exempel, kunde den ge den trötte vandraren 
skydd mot sol och regn. Där kunde han vila sig 
och ta sig en färdknäpp. Det var inte ovanligt att 
ungdomar samlades vid stora träd vid vägar. Det 
kallades lekplatser. 

Stora träd kunde också användas som 
gränsmärken. På gamla kartor kan man ibland 
hitta både märkebokar och märketallar.  

Timmerstockar och foderbräder 
Till timmerhus användes furu, som har kärna. 
Stocken är bärkraftig så länge kärnan är oska-
dad. För bärighetens skull behövs bara grund-
stenar under timmerknutarna. Hela grunder un-
der timmerhus lades upp för att hindra till ex-
empel drag och möss.  

Till brädfodringen passar gran och andra 
kärnfria trädslag bättre. Man kan spika i mitten 
av brädan, utan att den spricker och på så sätt få 
ett foder, som kan röra sig med storleksföränd-
ringarna beroende på luftfuktigheten. 

Till fönsterramar och spröjsar brukas 
kärnvirke eller senvuxet virke från träd som 
vuxit till exempel i kanten av en mosse. Man 
kan också göra ”fetved” genom att skada barken 
på en tall flera år innan man tar ner den. Sådant 
virke är också lämpligt till yxskaft. 

Järnvägssyllar och tändstickor 
De ädla lövträden ek och bok kunde användas 
till sådant, som kvävde stor tålighet till exempel 
skeppskölar, järnvägssyllar, parkettgolv och 
möbler. Till enklare möbler användes björk, 
som målades, men också till exempel vackert 
ådrat päronträd. Till glasspinnar användes bok 
och till tändstickor asp. 
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