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Området som ligger söder om sjön Maren söder om Mörlundaslätten 
har besökts av medlemmar ur Fågelklubben Hultsfred och Natur-
skyddsföreningen under flera år då området har gåtts igenom och fynd 
kartlagts. Det var tänkt att inventeringen under den närmaste tiden 
skulle avslutas och sammanställas. Området är redan till viss del natur-
värdesbedömt av skogsstyrelsen och under våra besök har vi förstått 
att området som visar höga naturvärden är större än vad som tidigare 
angetts.  
När det var dags att börja sammanställningen visade det sig att en av-
verkningsanmälan gjorts på 12, 1 ha 2017-06-15 som täcker de södra 
delarna som naturvärdesbedömts samt områden som visar höga natur-
värden österut. Området är inte helt inventerat och gränsen för var den 
intressanta skogen går är osäkert framförallt i öster. Tidigare har av-
verkning gjorts längs bäckravinen i väster och djupa spår efter maski-
ner syns fortfarande längs med bäcken. Området är så pass intressant 
att naturvärdena måste bevaras och avverkning undvikas. Här följer en 
liten sammanställning med kartor och fynd som gjorts än så länge. Allt 
som hittats har ännu inte förts in på Artportalen. 
 
 
Då det blev bråttom sammanställs fynden utan inbördes ordning och i 
de fall som de är signalarter eller rödlistade noteras detta.  
 
Hoppas vi kan återkomma med en mer fyllig rapport framöver och hör 
gärna av er. 
 
Med vänlig hälsning 
Kenneth Rosén 
Fågelklubben Hultsfred 



Översiktskarta (Från Skogsstyrelsen) 

 Området för bäckravinen med naturvärdesbedömning från Skogsstyrel-
sen utsatt (snedstreckat orange) och område för avverkningsanmälningen 
(brun marke-
ring).  



Karta över området   (Hela norra området för avverkningsanmälan ej med) 

N
 



Delområden och lite om de fynd som gjorts 
Område A 
Ett kärr på norra sidan om vägen tyvärr dikat i norr. Gränsen oklar i öster. 
Ett urval av de fynd som gjorts 
 
Sumpvitmossa Sphagnum palustre   Granvitmossa  Sphagnum girgensohnii 
Tallvitmossa  Sphagnum capillifolium  Brokvitmossa  Sphagnum russowii 
Röd glansvitmossa Sphagnum subnitens   Knoppvitmossa Sphagnum teres 
Krokvitmossa  Sphagnum subsecundum  Purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii 
Källvitmossa  Sphagnum flexuosum  Krattvitmossa  Sphagnum centrale 
Stor kvastmossa Dicranum majus   Vågig kvastmossa Dicranum polysetum 
Stubbkvastmossa Dicranum montanum  Väggmossa  Pleurozium schreberi 
Skuggstjärnmossa Mnium hornum   Kvastmossa  Dicranum scoparium 
Stor björnmossa Polytrichum commune  Kransmossa  Rhytidiadelphus triquetrus 
Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum  Kammossa  Ptilium crista-castrensis 
Lundlummermossa Barbilophozia barbata  Palmmossa  Climacium dendroides 
Hårfliksmossa Blepharostoma trichophyllum Sumpsäckmossa Calypogeia muelleriana 
Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum  Cypressfläta  Hypnum cupressiforme 
Revlummer  Lycopodium annotinum  Nickmossa  Pohlia nutans 
Räffelmossa  Aulacomnium palustre  Myrbjörnmossa Polytrichum strictum 
Spjutmossa  Calliergonella cuspidata  Blek skedmossa Straminergon stramineum 
Hasselmossa  Eurhynchium angustirete  Skogsblekmossa Chiloscyphus pallescens 
Vedblekmossa Lophocolea heterophylla  Fickpellia  Pellia epiphylla 
Klosidenmossa Plagiothecium curvifolium  Skogspraktmossa Plagiomnium affine 
Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum  Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum 
Sumpspärrmossa Campylium protensum  Jordtrådmossa Cephalozia bicuspidata 
Handbålmossa Riccardia latifrons 
 
 
Fällmossa  Antitrichia curtipendula  Högt signalvärde 
”Fällmossa är en av de mest pålitliga signalarter som finns bland mossorna. Den indikerar i stort sett alltid områden med höga natur-
värden” ( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus  Högt signalvärde 
” Västlig hakmossa ör i östra och norra Sverige en bra signalart som visar skogsmiljöer som haft långvariga stabila förhållanden och 
fuktigt mikroklimat. Den indikerar här mer eller mindre intakta skogssystem, där andra mer ovanliga och rödlistade arter kan påträf-
fas” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
Skriftlav  Graphis scripta  Gammelgranslav Lecanactis abietina 
Citrongul skivlav Psilolechia lucida 
 
Vanlig svartbräken Asplenium trichomanes subsp. Trichomanes Hultbräken Phegopteris connectilis 
Ekbräken  Gymnocarpium dryopteris 
 
Trollsmör  Fuligo septica 
Gråstarr  Carex canescens  Stjärnstarr Carex echinata Nålstarr Carex dioica 
Hundstarr  Carex nigra   Hirsstarr Carex panicea Flaskstarr Carex rostrata    
Pillerstarr  Carex pilulifera  Harstarr Carex leporina Blekstarr Carex pallescens 
Björkpyrola  Orthilia secunda  Piprör Calamagrostis arundinacea Dybläddra Utricularia intermedia 
Grönvit nattviol Platanthera chlorantha Mannagräs Glyceria fluitans Bindvide Salix aurita  
Rundsileshår  Drosera rotundifolia  Löktåg Juncus bulbosus Sylfibbla Hieracium subulatidens 
Stinksyska  Stachys sylvatica  Tallfibbla Hieracium scandinaviorum  
Fläckfibbla  Hieracium maculosum Bergslok Melica nutans  Hässlebrodd Milium effusum  
Pipdån   Galeopsis tetrahit  Rödsvingel Festuca rubra  Rödklint Centaurea jacea 
Bergmynta  Clinopodium vulgare Knägräs Danthonia decumbens   
Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens Vanlig bockrot  Pimpinella saxifraga subsp. Saxifraga 
 
 
Signalarter skogsstyrelsen 
Skärmstarr Carex remota   Missne Calla palustris  Tandrot Cardamine bulbifera  



Trådspinnarfly  Rivula sericealis  Ljungblåvinge Plebejus argus 
Vågbräddad lavmätare Alcis repandata 
 
Mindre bastardsvärmare Zygaena viciae    Rödlistekategori NT (Nära hotad) 
 

Område B 
Bäckdalen med branter och omgivande skog mot Holmsjön 
 
Området längs med bäcken i dalbotten utgörs av en blandsumpskog med riktigt grov gran på vissa ställen. Ek, lind och ask är vanligt 
förekommande. Bäcken rinner över ett brett område och breder ut sig än mer i söder där den slingrar sig runt lövbevuxna kullar i 
bäckdalen. Området längs med dalen och branterna utgörs av frisk näringsrik granskog med inslag av grov tall med väl utvecklad 
mosstäcke. På sina ställen andas området ovanför bäckravinen öster om riktig gammelskog med lågor och mossbeklädda flyttblock. 
Gränsen är oklar österut och ett stort område i det anmälda avverkningsområdet är ej inventerat. Likaså är området längst ner i söder 
mot Holmsjön inte genomgånget men vid ett besök hittades Jordstjärna sp. i kanten ner mot sjön. 
Skogsstyrelsens naturvärdesbedömning innefattar i stort endast ravinen med bäcken. För att säkerställa mikroklimat med fuktighet 
m.m. och de värden som än så länge hittats ovanför ravinen österut bör dessa tas med i naturvärdesbedömningen också. Förutom att 
de värden som finns i detta område skulle gå förlorade vid en slutavverkning påverkas även hela ravinen med erosion, läckage m.m. 
Kryptogamfloran är synnerligen rik med många intressanta arter.  
 
Här följer ett urval av de fynd som gjorts i det än så länge inventerade området 
 
Hasselmossa  Eurhynchium angustirete   Skogspraktmossa  Plagiomnium affine  
Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum   Plattsvepemossa  Radula complanata    
Cypressfläta  Hypnum cupressiforme   Källgräsmossa  Brachythecium rivulare   
Kransmossa  Rhytidiadelphus triquetrus   Palmmossa   Climacium dendroides 
Lundlummermossa Barbilophozia barbata   Spärrvitmossa  Sphagnum squarrosum 
Sumpvitmossa Sphagnum palustre    Stor kvastmossa  Dicranum majus    
Husmossa  Hylocomium splendens   Råttsvansmossa  Isothecium alopecuroides 
Praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides 
Liten bräkenmossa Plagiochila asplenioides subsp. porelloides 
 
 
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum Högt signalvärde 
”Vågig sidenmossa är i östra och norra Sverige en bra signalart på skog som har lång kontinuitet och slutenhet. Den påträffas där 
mest i äldre naturskogsartad barrskog med ett fuktigt mikroklimat” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
Långfliksmossa Nowellia curvifolia  Högt signalvärde 
”Långflikmossa signalerar i Svealand och östra Götaland skogsmiljöer med höga naturvärden. Den är där krävande och växer  
huvudskaligen i barrnaturskog och annan gammal skog. Arten indikerar skog med hög luftfuktighet där det funnits en rik och jämn 
tillgång på ved i olika nedbrytningsstadier” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
Vanlig rörsvepemossa Jungermannia subulata var. Leiantha Högt signalvärde  
” Rörsvepemossa signalerar överallt skog med höga naturvärden. Den indikerar bestånd som haft kontinuerlig god tillgång på murken 
ved, konstant hög luftfuktighet och beskuggad näringsrik mark. Där rörsvepemossa växer finns oftast en rad andra rödlistade och 
skyddsvärda mossor. Arten är känslig för störe avverkningar men tål ofta plockhuggning som bevarar ett tätare trädskikt” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
Krusulota  Ulota crispa var. Crispa Medelgott signalvärde 
”Krusig ulota signalerar främst höga naturvärden när den förekommer rikligt och framförallt i norra och östra delen av sitt utbred-
ningsområde. I östra och norra Sverige indikerar den lövskogsmiljöer med en längre tids slutenhet och hög luftfuktighet” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri  Medelgott signalvärde  
”Stubbspretmossá kräver rik tillgång på död ved och arten är ofta först i en lång rad av mossor som invandrar i lövskog och sump-
skog i äldre succesioner. Även om arten tycks ha god spridningsförmåga är den alltid nogräknad vad beträffar substrat. Den kan där-
för användas som signalart i fuktig ädellövskog och örtrik, fuktig ängsgranskog där det finns höga naturvärden” 
( Signalarter  Indikatorer på skyddsvärd skog   Flora över kryptogamer   Skogsstyrelsen förlag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skriftlav  Graphis scripta   Fjällig filtlav  Peltigera praetextata 
Näverlav  Platismatia glauca   Filtlavar  Peltigera 
Blåslav  Hypogymnia physodes 
 
 
Hultbräken  Phegopteris connectilis  Majbräken  Athyrium filix-femina 
Lundbräken  Dryopteris dilatata   Träjon   Dryopteris filix-mas 
Skogsbräken  Dryopteris carthusiana  Ekbräken  Gymnocarpium dryopteris 
Stensöta  Polypodium vulgare 
 
Stinksyska  Stachys sylvatica   Gåsört   Argentina anserina 
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus  Oxel   Sorbus intermedia 
Skogsklöver  Trifolium medium   Bergmynta  Clinopodium vulgare 
Humleblomster Geum rivale    Blodrot  Potentilla erecta 
Björkpyrola  Orthilia secunda   Kärrviol  Viola palustris 
Bergdunört  Epilobium montanum  Olvon   Viburnum opulus 
Blåsuga  Ajuga pyramidalis   Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 
Harsyra  Oxalis acetosella   Skogsviol  Viola riviniana 
Piprör   Calamagrostis arundinacea  Topplösa  Lysimachia thyrsiflora 
Ljust kungsljus Verbascum thapsus   Strandlysing  Lysimachia vulgaris 
Vattenmåra  Galium palustre   Bergkorsört  Senecio sylvaticus 
Snärjmåra  Galium aparine   Mörk dunört  Epilobium obscurum 
Åkerförgätmigej Myosotis arvensis   Dyveronika  Veronica scutellata 
Skogstry  Lonicera xylosteum   Bockrot  Pimpinella saxifraga  
Sylfibbla  Hieracium subulatidens  Stenbär  Rubus saxatilis 
Häckvicker  Vicia sepium    Stor blåklocka Campanula persicifolia 
Ekorrbär  Maianthemum bifolium  Äkta johannesört Hypericum perforatum 
Skogsvicker  Vicia sylvatica   Grönvit nattviol Platanthera chlorantha 
Käringtand  Lotus corniculatus   Lysfibbla  Hieracium sinuosifrons 
Gulvial  Lathyrus pratensis   Styvfibblor  Hieracium sect. Tridentata 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea   Hagfibbla  Hieracium triviale 
Höstfibbla  Scorzoneroides autumnalis  Svartkämpar  Plantago lanceolata 
Röllika  Achillea millefolium   Purpurknipprot Epipactis atrorubens 
Gråfibbla  Pilosella officinarum    
 
 
Blekstarr  Carex pallescens   Vispstarr  Carex digitata 
Gråstarr  Carex canescens   Vanlig tuvtåtel Deschampsia cespitosa subsp. Cespitosa 
Hässlebrodd  Milium effusum   Lundgröe  Poa nemoralis 
Ängsfryle  Luzula multiflora   Sydvårbrodd  Anthoxanthum odoratum 
Kärrgröe  Poa trivialis    Veketåg  Juncus effusus 
Grenrör  Calamagrostis canescens   
 
 
 
Signalarter Skogsstyrelsen  
 
Skärmstarr  Carex remota   Rankstarr  Carex elongata 
Tandrot  Cardamine bulbifera  Bäckbräsma  Cardamine amara 
Vätteros  Lathraea squamaria  Vårärt  Lathyrus vernus 
Sårläka  Sanicula europaea  Svart trolldruva Actaea spicata 
Missne  Calla palustris  Gullpudra  Chrysosplenium alternifolium 
Blåsippa  Hepatica nobilis  Ormbär  Paris quadrifolia 
Skogslind  Tilia cordata 



 
Korkmussling Daedalea quercina 
 
Gullhorn Calocera viscosa     Dvärggullhorn Calocera furcata 
Tegelröd slöjskivling Hypholoma lateritium  Busksvamp Thelephora palmata 
Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides   Sotvaxskivling Hygrophorus camarophyllus 
Ametistskivling Laccaria amethystina   Skäggmusseron Tricholoma vaccinum 
Rodnande flugsvamp Amanita rubescens   Grå kamskivling/vit kamskivling Amanita vaginata 
Föränderlig tofsskivling Kuehneromyces mutabilis  Klubbspindling Cortinarius varius 
Blodriska Lactarius deterrimus     Stort haröra Otidea onotica 
Mönjeskål Aleuria aurantia     Slät vitriska Lactarius piperatus 
 
 
Blek kantarell Cantharellus pallens     Trattkantarell Craterellus tubaeformis 
 
Fjällig taggsvamp s. str. Sarcodon imbricatus s. str.  Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens s. lat. 
 
 
Lömsk flugsvamp Amanita phalloides  Högt signalvärde 
”Lömsk flugsvamp indikerar utanför det sydsvenska bokskogsområdet olika ädellövskogar och hassellundar med höga naturvärden” 
 
Grå kantarell Craterellus cinereus  Högt signalvärde Rödlistekategori  NT (Nära hotad) 
”Grå kantarell signalerar skyddsvärda ädellövskogar och hassellundar på kalkrika marker. På lokalerna förekommer vanligtvis många 
andra ovanliga och rödlistade arter” 
 
Rödgul trumpetsvamp Craterellus lutescens  Högt signalvärde 
”Rödgul trumpetsvamp signalerar kalkbarrskogar eller avgränsade små mineralrika ytor i barrskogslandskapet, vilka normalt har 
höga naturvärden” 
 
Kruskantarell  Pseudocraterellus undulatus  Högt signalvärde 
”Kruskantarell är i hela sitt utbredningsområde en bra signalart som visar på lövskogar och hassellundar med höga naturvärden. På 
lokalerna finns vanligen många andra ovanliga och rödlistade arter” 
 
Fyrflikig jordstjärna  Geastrum quadrifidum Högt signalvärde 
”Jordstjärnor är mycket bra signalarter i både löv– och barrskog. De visar på skogsområden med höga naturvärden där det vanligtvis 
också förekommer många andra ovanliga och rödlistade arter” 
 
Zontaggsvamp Hydnellum concrescens  Högt signalvärde  
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum  Högt signalvärde 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii  Högt signalvärde 
”Korktaggsvampar indikerar nästan alltid skog med höga naturvärden. Särskilt skyddsvärda är lokaler där flera Hydnellum-arter upp-
träder tillsammans. Oftast är det då äldre skog på sandiga eller kalkrika jordar där många andra ovanliga svampar också kan före-
komma” 
 
”Korallfingersvampar” Ramaria subg. Ramaria  Högt signalvärde  
”Korallfingersvampar är goda indikatorer på skog med höga naturvärden. De är knutna till växtplatser där såväl skogs– som vegeta-
tionstyp har långvarig kontinuitet. Många av arterna har idag små och isolerade förekomster och är snnolikt kvarlevor (relikter) med 
mycket gammalt mycel. De tål inte slutavverkning och deras förmåga till nyetablering tycks vara starkt begränsad. Särskilt skydds-
värda är lokaler där flera olika Ramaria– arter uppträder tillsammans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dropptaggsvamp  Hydnellum ferrugineum 
 

 Många av marktaggsvamparna och även ”Korallfingersvampar” är funna längs med och uppe på östra dalsidan och i granskogen 
österut. 



Svartmes  Periparus ater 
Stjärtmes  Aegithalos caudatus 
Järnsparv  Prunella modularis 
Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix 
Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes 
Rödhake  Erithacus rubecula 
Domherre  Pyrrhula pyrrhula 
Trädkrypare  Certhia familiaris 
Svarthätta  Sylvia atricapilla 
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 
Större hackspett Dendrocopos major 
 
 
 
 
Signalarter Skogsstyrelsen 
 
Nötkråka  Nucifraga caryocatactes  Rödlistekategori  NT  ( Nära hotad) 
Spillkråka  Dryocopus martius   Rödlistekategori  NT  ( Nära hotad) 
Gröngöling  Picus viridis    Rödlistekategori  NT  ( Nära hotad) 
Mindre hackspett Dendrocopos minor   Rödlistekategori  NT  ( Nära hotad) 
 
 
 
 
Almfläckmätare Abraxas sylvata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sumpskogen i söder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                     
      
                                           
    
 
               Jordstjärna sp.                

Purpurknipprot 



Området öster om dalgången med näringsrik granskog med inslag av tall, 
på sina ställen grov måste inventeras ytterliggare. Det är här som många 
av svamparna är funna och tyder på att fler spännande fynd finns att hitta. 
På sina ställen andas detta område naturskog med lågor, stubbar och gro-
va träd. Detta område omfattas även av avverkningsanmälan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogen öster om dalen ovanför branten är ofullständigt inventerad 
 
 

 



 


