Skötselplan för naturreservatet

Råmebo

Skötselplanen riktar sig främst till reservatets förvaltare och är utformad så att syftet
med reservatet ska kunna uppnås. Den innehåller dels en allmän beskrivning av
området och dess naturvärden och dels ett avsnitt om förvaltningen av området.
Reservatet är indelat i skötselområden, och i varje skötselområde beskrivs hur
området ser ut 2020, vilka kvaliteter (mål) som skötseln ska leda fram till, och vilka
skötselåtgärder som kan behöva utföras för att kvaliteterna ska främjas.
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Skötselplan för naturreservatet Råmebo, Halmstads kommun
1 Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer
och bevara biologisk mångfald samt att skydda och nyskapa livsmiljöer för
skyddsvärda arter. Gammal ädellövskog ska gynnas i naturreservatet.
Särskilt viktigt att bevara och återställa är strukturer och funktioner som är
nödvändiga för den biologiska mångfalden såsom gamla eller senvuxna ädellövträd,
olikåldrighet i trädskiktet, hög, kontinuerlig tillgång av död ved i olika
nedbrytningsstadier och naturlig hydrologi.
Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat
och nyckelbiotoper i trakten.
Reservatet ska bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den boreala regionen
för förekommande arter och naturtyper som Sverige har förbundit sig att skydda i
internationella konventioner och överenskommelser.
Reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets
biologiska värden inte hotas.
Syftet skall nås genom att:
•

land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering och produktionsinriktat
skogsbruk,

•

lövskogen skyddas från sådana ingrepp och störningar som kan äventyra dess
fortbestånd som livsrum för hotade arter,

•

ingen ved från lövträd förs ut ur reservatet,

•

naturliga processer får fortgå. Exempel på naturliga processer är att träd ska få
åldras, dö och brytas ned genom angrepp av svampar, insekter eller genom
stormfällning och att nya lövträd sedan föryngras naturligt i de luckor som bildas,

•

röjning sker kring gamla bokar, ekar, tallar och andra lövträd. Utvalda träd
veteraniseras,

•

gran avvecklas och omförs till löv- och blandskog och uppväxande gran röjs bort,

•

främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som
reservatet avser att bevara,

•

nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i
skötseln av reservatet, samt genom att

•

informationsmaterial tas fram och anordningar för friluftslivet anläggs och
underhålls.

Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon

301 86 HALMSTAD

Slottsgatan 2

Halland@lansstyrelsen.se

010 – 224 30 00
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2 Beskrivning av området
2.1 Markslag, naturtyper och arter
Naturtyper(nationella marktäckedata)

Areal (hektar)

Tallskog (utanför våtmark)

3,8

Granskog (utanför våtmark)

1,4

Barrblandskog (utanför våtmark)

0,3

Lövblandad barrskog (utanför våtmark)

7,1

Triviallövskog (utanför våtmark)

1,1

Ädellövskog (utanför våtmark)

14

Temporärt ej skog (utanför våtmark)

7,8

Tallskog (på våtmark)

3,4

Granskog (på våtmark)

0,1

Lövblandad barrskog (på våtmark)

0,6

Triviallövskog (på våtmark)

2,1

Temporärt ej skog (på våtmark)

0,2

Öppen våtmark

2

Övrig öppen mark med vegetation

0,4

Exploaterad mark

0,3

Summa

44,6

Varav produktiv skog

36,7

Natura 2000-habitat

Öppna mossar och kärr, 7140

1,8

Taiga, 9010

5,3

Näringsfattig bokskog, 9110

20,8

Skogbevuxen myr, 91D0

9,3
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Karta 1. Natura 2000-naturtyper
Rödlistade och regionalt intressanta arter:

26 respektive 60 stycken, se förteckning i bilaga 3 till beslutet om naturreservat.
2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt naturförhållanden
Den äldsta bokskogen i reservatet är idag bortemot 300 år gammal och uppkommen
redan i början av 1700-talet. Vid denna tid fanns ännu mycket bokskog kring
Råmebo och troligen hade bokskogar dominerat i trakten ända sedan medeltiden. På
Carl Malmströms kartor, som visar skogens utbredning i Halland vid olika
tidpunkter, ser man att ljunghedarna på 1700-talet redan hade börjat breda ut sig. De
tidigare stora och sammanhängande bokskogarna hade då splittrats upp i enklaver av
olika storlek (Malmström 1936). I Råmebotrakten fanns dock ett större område kvar
med bokskogar som bredde ut sig mellan Amböke i norr, Hertered i söder och
Råmebo i öster.
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Karta 2. Tolkning av historiska kartor från 1852 och 1873.
Reservatsområdet utgjorde utmarker till Råmebo (en mindre del hörde till Ullasjö)
vilket betyder att området nyttjades som betesmark under större delen av året och att
skogen därför sannolikt var gles, med omfattande betesytor av ljung och gräs mellan
träden. Dessutom bedrevs slåtter i kärren. Den trädklädda utmarken hade också
rollen att för traktens behov producera klenvirke för främst stängsel och bränsle.
Därutöver höggs bokar även till tunnstäver och pottaska. Markutnyttjandet var med
andra ord intensivt. Skötseln gav förmodligen upphov till både ollonskogar för
tamsvinen och glesa lågskogar av ett flertal trädslag samt insprängda ljunghedar och
andra risbackar. Många av träden var troligen gamla och rötskadade, andra var
vidkroniga ollonbokar, men sett med dagens naturvårdsögon hade flertalet sannolikt
mycket höga naturvärden.
Vid 1800-talets mitt hade bokskogsområdet krympt väsentligt och Råmebo omgavs
på alla håll av ljunghedar och andra öppna utmarker (karta 2). Bokskogen fanns nu
bara kvar norr om byn fram till grannbyn Tavla. Ett närliggande stort
bokskogsområde fanns också kvar söder om Amböke och Ullasjö i väster. Laga
skifte genomfördes 1852 för Råmebo (eller Rommebo som det då stavades). I
handlingarna beskrivs alla nutidens bokbestånd i reservatet som skogbärande mark
(utan att trädslag anges närmare). Bokskogen närmast byn kallades Leahultet, hit
hörde bland annat det gamla bokbeståndet från tidigt 1700-tal. Längre bort mot
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gränsen till Ullasjö fanns Hönekroken liksom ett antal andra skogsbestånd, alla var
sannolikt bokskogar liksom idag. Mellan bokhulten fanns betesbackar, kärr och
mossar som var mer eller mindre kala och trädlösa.
Något senare eller 1873 upprättas en karta över ägorna till kronolänsmansbostället
Ullasjö. En mindre del av reservatet hörde till bostället. På de nutida ekonomiska
kartorna benämns denna del Sibrahult. I 1873 års handlingar kallas den däremot
Stora Hjortaberg och beskrivs som bevuxet med bokskog. Den branta backen är ännu
idag bevuxen med reslig bokskog som nu är cirka 200 år gammal.

Karta 3. Skogens och ljunghedarnas utbredning i trakten av Råmebo, Ullasjö och
Amböke vid 1800-talets mitt. Utsnitt från Generalstabskartan från 1870.
Mot slutet av 1800-talet och efter förra sekelskiftet fick de hårt nyttjade bokskogarna
i trakten en viss möjlighet till återhämtning och föryngring.
Betestrycket minskade successivt på utmarken efter skiftena. Så småningom
minskade också landsbygdsbefolkningen kraftigt genom emigration och utflyttning
från torp och gårdar. Flera av reservatets bokskogar är idag cirka 100 år eller drygt
det och uppkom under denna tid genom föryngring på den tidigare hårt betade
utmarkens risbackar som tidigare endast burit spridda ollonbokar och små bokhult.
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Den häradsekonomiska kartan visar lövskogarnas stora utbredning på 1920-talet
(karta 4). Samtidigt eller kort tid därefter introducerades granen i skogsbruket och de
tidigare sammanhängande bokskogarna började nu alltmer att brytas upp. Fastigheten
Råmebo 1:11 avstyckades och överläts 1953 genom gåvobrev av fröken Justine
Bengtsson till Hallands naturskyddsförening. Naturreservat bildades 1966 efter
framställan från Hallands naturskyddsförening.

Karta 4. Råmebo på häradskartan från 1920-talet.
Idag är det omgivande, kuperade skogslandskapet till större delen bevuxet med
planterade granskogar. Trakten ligger på västsidan av det sydsvenska höglandets
randzon. Höjdnivåerna inom reservatets gränser ligger mellan 130 och 175 meter
över havet. Naturen är starkt präglad av den höga nederbörden, en bit över 1000 mm
årligen. Bokskogarna i reservatet är av örtfattig hedartad typ med beståndsåldrar
mellan 100 och 300 år. Oftast är boken allenarådande men inslag av björk, ek, asp,
gran och tall förekommer. Dessutom finns cirka 100-årig blandskog med tall, gran,
björk och bok med inslag av asp, ek, rönn och en. På fuktig mark och torvmark finns
sumpskog med tall och björk, tallmosse och öppen myr. Flertalet bestånd är i senare
tid orörda och innehåller ett växlande inslag av död ved.
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2.3 Beskrivning av bevarandevärden

Biologiska värden
Råmebo är ett av Hallands mest värdefulla skogsområden för naturvårdsintressanta
arter knutna till gammal bokskog. Epifytiska lavar och mossor samt vedlevande
svampar och insekter (främst skalbaggar) utgör merparten av de 26 st. hittills kända
rödlistade arterna enligt gällande rödlista, därtill kommer 60 regionalt intressanta
arter (se bilaga 3). Artrikast är lavfloran med hela 14 rödlistade arter. Bland lavarna
kan särskilt nämnas bokporlav (CR), liten ädellav (EN), ädelkronlav (VU),
kortskaftad parasitspik (VU), liten blekspik (VU), rosa lundlav (VU), hållav (VU),
röd pysslinglav (VU), bland mossorna pepparporella (VU), bland svamparna
vedlavklubba (VU) och bland skalbaggarna bokbarkglansbagge (VU).
Merparten av de sällsynta arterna återfinns i det bortemot 300-åriga bokbeståndet i
reservatets nordöstra hörn och många påträffas bara där i reservatet. Trots att
beståndet gallrades och föryngrades på 1980-talet (se skötselområde 1) så erbjuder de
kvarstående åldriga bokarna optimala förutsättningar för arter knutna till gammal
orörd bokskog. Här finns gamla träd med gammelboksbark, hålträd, mulmträd,
”levande högstubbar”, grov död ved i form av högstubbar och lågor etc., och
habitaten förekommer både i solexponerade och skuggiga miljöer.
Ytterligare fyra bokbestånd har klassats som nyckelbiotop (karta 5), dessutom finns
ett naturvärdesobjekt. Höga beståndsåldrar med gamla och mycket gamla bokträd,
såväl stora och grova som klena och senvuxna, bidrar givetvis starkt till den
nuvarande artrikedomen. Likaså en lång tid av låg påverkan som skapat rikligt med
grov död ved. Lika viktig är skogshistoriken som visar att området ända sen 1600talet ingått i ett större bokskogsområde, en lång och obruten kontinuitet av gamla
bokar är därför högst sannolik.
Fågellivet är rikt och typiskt för äldre bokskogar med bland annat skogsduva,
ormvråk, mindre hackspett och spillkråka.
Tre naturtyper (habitat) enligt Natura 2000 har noterats från området (karta 1)
nämligen öppna mossar och kärr, näringsfattig bokskog och skogbevuxen myr.
Habitaten omfattar tillsammans ca 26 ha eller cirka 60 % av reservatsarealen.
Kulturhistoriska värden
I östra delen av naturreservatet finns en fornlämning i form av en minnessten i granit,
1,1 m hög, 0,9 m bred och 0,2-0,3 m tjock. På den mot släta sidan finns inskriptionen
3.11.1950 Reimer Johansson.
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Karta 5. Naturvärden inom naturreservatet
Friluftsliv
Den vackra och lättillgängliga bokskogen gör reservatet till ett attraktivt
besöksmål.
Prioriterade bevarandevärden
Bevarandet av nyckelbiotoperna med bokskog har högsta prioritet.
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3. Skötsel av området
3.1. Generella riktlinjer
Reservatet ska skötas enligt de principer som anges i kapitel 1. Syfte med
naturreservatet. Några principer av generell betydelse kommenteras nedan.

Om skötsel av bokskog och biologisk mångfald
Eftersom reservatets höga naturvärden främst är knutna till den gamla ädellövskogen
bör skötseln i första hand inriktas på att skapa gynnsamma betingelser för de gamla
bokarna och för bokbestånden. Bokskogarna bör som huvudprincip lämnas för fri
utveckling (med undantag för att allt graninslag avvecklas och kontinuerligt hålls
borta). Luckdynamik är den naturliga störningsregim som är typisk för gammal orörd
bokskog. Regimen utmärks av små störningsytor förorsakade av vedsvampars
rötningsprocesser (framför allt fnösketicka) och av vindpåverkan. Bokskogens
artmångfald tycks vara välanpassad till luckdynamiken, vars störningsmönster och
jämförelsevis stabila förhållanden är gynnsamma för arter med sämre
spridningsförmåga och arter med krav på högre luftfuktighet. De återkommande
större luckorna ger även utrymme för arter som behöver ljusa och solvarma, öppna
till halvöppna förhållanden.
Det 300-åriga bokbeståndet är klart artrikast men också sårbart, främst genom sin
extremt höga ålder där nu åtskilliga gamla träd redan fallit för åldersstrecket. Få
bokar i Halland tycks för övrigt bli mycket äldre än cirka 300 år. I synnerhet
lavfloran är knuten till de ännu levande gamla bokarnas bark och kan inte leva vidare
då trädet dör. Skötseln av bokbeståndet bör därför inriktas på att bevara de gamla
bokarna levande så länge som möjligt med syftet att rödlistade arter ska hinna sprida
sig till angränsande något yngre bokskog. Vad som framöver är mest gynnsamt för
att maximera åldern på de gamla bokarna är ovisst. Senvuxenhet är generellt en
egenskap som medför högre ålder än vad en snabb tillväxt gör. Kan ett alltmer slutet
bestånd i takt med att föryngringen går upp i krontaket gynna senvuxenhet hos
gammelbokarna på ålderns senhöst, så att de därmed kan uppnå högre ålder, eller är
fortsatt relativ öppenhet med glest uppväxande föryngring i luckorna mer gynnsam?
Några säkra svar finns nog inte att tillgå för närvarande vilket talar för att man ska
tillämpa blandade skötselmetoder.
Den unika lavfloran hotas också av alltför kraftig beskuggning från den uppväxande
bitvis mycket täta bokföryngring som uppkommit efter utglesning och
markberedning på 1980-talet. Detsamma gäller vissa skalbaggar och andra
vedinsekter som behöver solexponerade levande och döda stammar, medan andra
däremot gynnas av sluten skog med hög luftfuktighet. Aktiv skötsel behövs framför
allt för att gynna lavfloran, vilket eventuellt kan stå i motsats till strävan efter
senvuxenhet. Skötseln av detta bestånd bör därför inriktas på att bevara
gammelbokarna till maximal ålder men också att i viss utsträckning förhindra alltför
stark beskuggning av stammarna.
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Skötsel och restaurering av bokskog och blandskog
Skötseln av det äldsta bokbeståndet ska ha högsta prioritet, detaljerade anvisningar
ges i skötselområde 1. I övriga bokdominerade skogar (skötselområde 2 – 7) och
blandskogar (skötselområde 9 och 10) ska graninslaget snarast avvecklas genom
röjning och ringbarkning. Enstaka äldre risgranar kan lämnas kvar. Bokinslaget ska
gynnas i blandbestånden (skötselområde 9 och 10) och bokföryngringen i
björkbeståndet skötselområde 8. I några av de yngre bokbestånden kan enstaka bokar
frihuggas för att gynna kronutveckling och vitalitet, detsamma gäller enstaka äldre
bokar och tallar i blandskogen. Alla fällda träd kvarlämnas på plats i skogen,
undantaget de granplantager som ska avverkas av markägarna. I reservatet finns
inslag av andra naturvårdsintressanta lövträd som ek, rönn, sälg, asp och på något
ställe även lind. Dessa trädslag ska också gynnas så att variation skapas i bestånden.
Särskilt gäller detta i unga bokbestånd, i luckor efter fallna träd samt i ytor där
granen nyligen avverkats. På kalmarken efter de avvecklade grankulturerna kan
stödplantering göras om det finns behov på grund av att den naturliga föryngringen
med bok, sälg och rönn inte blir tillräckligt omfattande. Där kan även andra
ädellövträd med fördel planteras som lönn, fågelbär, ek eller lind.
Veteranisering kan utföras på lämpliga träd i de något yngre bestånden, främst
skötselområde 3. Veteranisering är en naturvårdsmetod där man på yngre träd med
motorsåg eller liknande skapar skador, strukturer, substrat och mikromiljöer som
normalt bildas i mycket äldre träd. Syftet är att påskynda utveckling av död ved och
andra gynnsamma strukturer, samt att gynna uppkomsten av innanröta, röthål,
savflöden och senvuxna träd.
Åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter
Programmet fastställdes 2006. Arterna är röd ögonknäppare, rombjätteknäppare,
gropig blombagge, bokblombock, igekotttaggsvamp och bokporlav. Hittills har
endast bokporlaven påträffats i Råmebo, men vid inventeringar utförda 2018 kunde
den inte återfinnas. Bokporlaven är känslig för påverkan av expanderande mossa,
men reagerar positivt med båltillväxt om mossan tas bort.
Lämpliga habitat och substrat finns i reservatet för flera av arterna i programmet. För
bokporlav och igelkottaggsvamp är gamla och senvuxna bokar viktiga. Gynnsamma
habitat och substrat för röd ögonknäppare och rombjätteknäppare är sluten gammal
bokskog med hög luftfuktighet och en god tillgång på grova boklågor. För
bokblombock är ljus och öppen eller gles gammal bokskog viktig där bokhögstubbar
finns i solexponerade luckor. I programmet anges att man som ett riktmärke bör
eftersträva en kontinuerlig tillgång av minst 200 bokhögstubbar på lokaler med
bokblombock. För gropig blombagge är ihåliga ädellövträd och närliggande
förekomster av hagtorn eller olvon viktiga.
Riktade åtgärder som veteranisering och i enlighet med åtgärdsprogrammet kan ge
gynnsamma förutsättningar för de berörda arterna och för en lång rad följearter.
Granavveckling
Vid maskinell avverkning och vid utkörning ska skador på mark och vatten undvikas.
Körning bör i möjligaste mån ske på tjälad mark eller när marken är torr. Kärrstråk,
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bäckar, sumpskog och andra blöta partier ska lämnas oskadade. Där körning över
sådan våtmark trots allt inte kan undvikas ska körstråket förarbetas genom risning
eller liknande åtgärd för att minimera skadorna.
Granröjning
Hela området hålls kontinuerligt fritt från gran.
3.2 Skötselområden

Karta 6. Skötselområden med huvudsakliga åtgärder och skötselmål
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Karta 7. Skötselområden
Skötsel
område
1
2
3
4
5

Areal (ha)
3,2
3,4
2,2
3,4
0,8

Skötsel
område
1
2
3
4
5
6
7

Avdelningar
1:1
1:2
5:10
5:3
2:5, del av 2:6
3:4, 3:5
4:7

Skötselområde
6
7
8
9

Areal (ha)
0,7
2,8
0,7
5,8

Skötselområde
10
11
12
13

Areal (ha)
3,1
10,5
0,9
5,1

Skötselområde Avdelningar
8
9
10
11
12
13

5:9
1:9, 5:7 och del av 5:8
2:2
1:11, 2.1, 3.2, 4,11, 5.1, 5.5, och del av 5.8
2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.6
2.4, 2:8, 3.3, 3.7, 4:13, 5.2, 5.4, 5.6, 5.11.
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Reservatet är indelat i 13 skötselområden, redovisade på karta 7. Varje
skötselområde utgörs av en eller flera avdelningar som redovisas på karta 8, där varje
avdelning har likartad naturtyp och likartade beståndsegenskaper.

Karta 8. Avdelningar
Namngivningen av skötselområdena baseras på dominerande skötselåtgärd och den
naturtyp man på sikt eftersträvar. Vissa skötselområden har också fått namn som är
hämtade från ägoslagsbeskrivningarna i Råmebo laga skifte 1852 och Ullasjö
ägomätning 1873.
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Skötselområde 1: frihuggning, röjning löv – Mål: bokskog
Areal: 3,2 hektar
Avdelningar: 1:1
Beskrivning:
Leahultet. Naturreservat sen 1966. Gammal bokskog uppkommen 1720-1750, äldsta
ålder uppmätt på en bok från 1710-talet. Reservatets i särklass äldsta och artrikaste
bestånd. Beståndet gallrades på 1980-talet och markbereddes. Resultatet blev en
bitvis mycket tät bokföryngring under de utglesade bokträden. Flertalet av de gamla
bokarna är ännu högst vitala och har under de senaste trettio åren svarat på
utglesningen genom att bygga ut sina kronor väsentligt. Många har lågt ansatta
krongrenar, något som antyder att beståndet var tämligen glest redan före gallringen.
En mindre andel bokar har kronor som sitter betydligt högre upp med 6 till 8 meters
grenfri stam. Krongrenarna är ofta påfallande grova. Bland gammelbokarna finns
även döda bokvrak (högstubbar, lågor) och avbrutna men ännu levande högstubbar
(bokar som trots stambrott överlevt tack vare sina lågt ansatta krongrenar). På de
gamla bokarna har noterats mängder av rödlistade lavar men också mossor,
vedsvampar och vedinsekter (se avsnitt 2.3 ).

Karta 9. Karta över skötselåtgärder genomförda 2009
För att undvika alltför stark beskuggning av bokstammarna och därmed gynna
bland annat lavar och insekter röjdes 2009 bokföryngringen i brunnar med
cirka 4 meters radie kring bokstammarna. För att skapa variation delades
beståndet i tre delar. (se karta 9 ovan) I en del lämnades all bokföryngring
mellan brunnarna orörd (A). I en annan del gjordes en viss röjning i
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föryngringen mellan brunnarna (B). I B fanns insprängt andra trädslag i
bokuppslaget, ex björk, sälg och rönn som friställdes på samma sätt som
bokarna, men röjningsradien minskades. En tredje mindre del av beståndet
(närmast mossen i norr) lämnades helt orörd utan brunnar och övrig röjning
(C).
Brunnarna har sannolikt haft god effekt och gynnat organismer som kräver
solexponerade stammar och substrat, men i takt med att föryngringen nu skjuter i
höjden så kommer beskuggningen framöver att öka. Utan åtgärd kommer
bokplantorna på sikt att gå upp i luckorna och helt sluta krontaket samt växa in i
gammelbokarnas utvidgade kronor, sannolikt till men för ljus- och värmekrävande
arter på gammelbark och i död ved.
Mål:
Gammal flerskiktad bokskog med riklig förekomst av stående och liggande grov död
ved av bok. Delytor av mosaik I och II enligt nedan ska tillsammans skapa en
mosaikstruktur.
Åtgärder:
Mosaik I. Ungefär halva arealen lämnas helt orörd med syfte att (genom att
gynna senvuxenhet) bevara gammelbokarna till maximal ålder. Den mindre del
av beståndet som lämnades orörd 2009 (C) ingår i denna del. Likaså bokar som
omges av relativt glesare föryngring (som i nordost) och bokar med grenfri
stam högt upp.
Mosaik II. Den andra halvan av arealen: Ljusbrunnarna kring de gamla bokarna
har en utbredning minst motsvarande kronans projektion Syftet ska vara att
förhindra alltför stark beskuggning av stammarna. Mindre ljusbrunnar även
kring flertalet grova högstubbar och kring ett urval lågor. I luckorna däremellan
spridd bokföryngring bestående av främst solitärer och smågrupper men även
här och var något större dungar. Bokar med särskilt lågt ansatta kronor bör ingå
i mosaikområde II, liksom bokarna med särskilt artrik och ljuskrävande
lavflora.
•

Röjning i bokföryngringen (mosaikområde II). Ljusbrunnarna utvidgas kring
gammelbokarna, till en storlek minst motsvarande kronans projektion.
Öppenheten är särskilt viktig mot söder och väster. Mellan brunnarna friställs
vidvuxna grövre plantor (vargar) och smågrupper om 5-10 plantor. Här och var
lämnas också något större dungar i de större öppna luckorna. Inslag av rönn, sälg
och eventuell ek lämnas.

•

Återkommande röjning av gran i hela skötselområdet.
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Skötselområde 2: röjning gran – Mål: bokskog
Areal: 3,4 hektar
Avdelningar: 1:2
Beskrivning:
Leahultet. Naturreservat sen 1966. Gammal bokskog som länge utvecklats fritt.
Försiktiga gallringar gjordes under vintrarna 1955-57 och sommaren 1962 men
därefter har inga ingrepp gjorts. Inga åldersbestämningar finns men beståndet
förefaller något yngre än den 270-300-åriga bokskogen i skötselområde 1,
gissningsvis kring 200 år eller strax däröver. I den norra delen närmast mossen är
bokarna äldre, troligen från samma generation som i skötselområde 1. Beståndet är
omväxlande välslutet och luckigt, med gles bokföryngring. Naturskogsprägel, här
och var finns fina epifytträd samt en hel del högstubbar och lågor, men artstocken är
betydligt lägre än i skötselområde 1.
Mål:
Gammal orörd och flerskiktad bokskog, efterhand med riklig förekomst av död ved.
Sammansättning och struktur formas genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Röjning av gran vid behov.

Skötselområde 3: frihuggning, veteranisering – Mål: bokskog
Avdelning: 5.10
Areal: 2,2 hektar
Beskrivning:
Leahultet. Bokbestånd, enligt värdering cirka 100 år. Resligt och ganska välslutet
bestånd som tycks bestå av två åldersskikt. Glest stående grova bokar med grova
krongrenar utgör det äldsta skiktet som gissningsvis är bortemot 150 år, däremellan
en yngre, medelålders generation bokar. Ett mindre antal gamla vitrötade högstubbar
finns liksom gamla avverkningsstubbar på marken. Utefter landsvägen finns en smal
remsa med likartad bokskog (3A). Enstaka ekar och lindar förekommer.
Mål:
Gammal flerskiktad bokskog, efterhand med riklig förekomst av död ved. Ett antal
äldre bokar med stora kronor är frihuggna. Sammansättning och struktur formas
annars genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Frihuggning av ett antal äldre bokar genom ringbarkning eller fällning av yngre
bokar.
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•

Kompletterande skötselåtgärder av veteraniseringskaraktär kan övervägas för att
påskynda utveckling av död ved och gynnsamma strukturer samt för att gynna
uppkomst av innanröta, röthål och senvuxna träd. Åtgärder som fällning,
ringbarkning, topphuggning, åtgärder som skadar bark och ved på stam eller rötter
kan genomföras.

•

Frihuggning av andra trädslag som ek, lind och rönn.

•

Röjning av gran vid behov.

Skötselområde 4: granfri utveckling – Mål: bokskog
Avdelning: 5.3
Areal: 3,4 hektar
Beskrivning:
Hönekroken. Nyckelbiotop. Gammal, gles och lågvuxen, skiktad och olikåldrig orörd
bokskog som växer i småkullig terräng. Bukettbokar med flera stammar är vanliga,
även krokiga och senvuxna krattbokar förekommer. Stamformerna tyder på historisk
påverkan av bete och stubbskottsskötsel för klenvirke. En del gamla bukettbokar har
enkelställts för länge sen, många har därför stora håligheter vid stambasen. Riklig
förekomst av grova lågor och högstubbar av bok med fnösketicka. Oftast sparsam
eller gles bokföryngring i ett fältskikt med blåbär eller ren lövförna. I sänkorna finns
sumpskog och fuktig skog med björk, al, gran och tall. Beståndsålder enligt
värdering 110 år, vilket förefaller vara en grov underskattning av åldern på de äldre
bokarna.
Mål:
Gammal orörd och flerskiktad bokskog med riklig förekomst av död ved.
Sammansättning och struktur formas genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Inslaget av gran avverkas eller ringbarkas.

•

Röjning av gran vid behov.

Skötselområde 5: granfri utveckling - Mål: bokskog
Avdelning: 2.5, del av 2.6
Areal: 0,8 hektar
Beskrivning:
Naturvärdesobjekt. Gles och lågvuxen bokskog på långsträckt kulle. Åldern enligt
värdering 110 år. Några bokhögstubbar finns, ytterst få bokplantor men många
granplantor. En äldre ek i söder.
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Mål:
Gammal orörd och flerskiktad bokskog, efterhand med riklig förekomst av död ved.
Sammansättning och struktur formas genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Röjning av gran vid behov.

Skötselområde 6: granfri utveckling - Mål: bokskog
Avdelning: 3.4 och 3.5
Areal: 2,7 hektar
Beskrivning:
Ottängshultet. Nyckelbiotop. Gammal bokskog som växer i kuperad terräng med
sluttningar mot väst och syd. Skogen är ganska gles, något skiktad med senvuxna
bokar här och var, sannolikt olikåldrig. Spridda bokhögstubbar med fnösketicka och
tillhörande lågor. Gallringsstubbar finns men dessa är gamla och murkna. Framför
allt i nordost finns riktigt gammal bok, både stora träd och mindre senvuxna, med en
riklig epifytflora på stammarna. Enligt värderingen är bokskogen cirka 110 år, men
åtskilliga bokar och i synnerhet de moss- och lavbelupna bokarna är betydligt äldre. I
den västra kantzonen har gran gallrats ut, och ny gran därefter planterats.
Mål:
Gammal orörd och flerskiktad bokskog, efterhand med riklig förekomst av död ved.
Sammansättning och struktur formas genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Planterad gran röjs bort, därefter röjning av gran vid behov.

• Eventuellt inslag av ek, tall, asp, sälg och rönn kan gynnas.
Skötselområde 7: frihuggning, granfri utveckling - Mål: bokskog
Areal: 2,8 hektar
Beskrivning:
Stora Hjortaberg. Nyckelbiotop. Gammal bokskog vid kartans Sibrahult, växer i en
brant sluttning mot öster och nordost. Beståndet är enligt värdering cirka 210 år.
Beståndet är gallrat och markberett, sannolikt på 1990-talet. Inväxande gran röjdes
bort 2012. Idag återfinns under de utglesade bokträden en ännu lågvuxen
bokföryngring som uppe på krönet är tät och i sluttningarna mer ojämn och luckig.
De gamla bokarna är ganska resliga och bitvis grova. De flesta är ännu vitala men
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vissa har angripits av fnösketicka och förvandlats till högstubbar. I den västra
beståndskanten finns en liten remsa med tät bokungskog, ca 10 meter hög.
Mål:
Gammal flerskiktad bokskog, efterhand med riklig förekomst av död ved.
Åtgärder:
•

Röjning i bokföryngringen som i skötselområde 1. Mosaikstruktur som i
skötselområde 1, framför allt uppe på krönet. Här och i gläntor kan även andra
lövträd än bok gynnas. Stora delar av sluttningszonen med gles och luckig
föryngring lämnas utan åtgärd. Därutöver ska sammansättning och struktur formas
genom naturlig dynamik utan gran.

•

Inslag av gran avverkas.

•

Återkommande röjning av gran och vid behov bok.

Skötselområde 8: granfri utveckling - Mål: lövskog, på sikt bokskog
Avdelning: 5.9
Areal: 0,7 hektar
Beskrivning:
Leahultet. Ett 40-årigt välgallrat björkbestånd. Cirka meterhög bokföryngring är
jämnt men glest utspridd i beståndet. Dessutom finns ett större antal yngre, lågvuxna
lindar samt några högvuxna lindträd.
Mål:
Gles ungskog av bok med inslag av lind och med gamla överståndare av björk. På
sikt äldre bokskog med lindinslag. Sammansättning och struktur formas i huvudsak
genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
Röjning av gran vid behov.
• Inslag av bok, ek, lind, sälg, asp och rönn gynnas.
•
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Skötselområde 9: selektivhuggning, granfri utveckling - Mål: blandskog
Avdelning: 1:9, 5.7 och del av 5:8
Areal:: 5,8 hektar
Beskrivning:
Blandskog, beståndsålder enligt värdering cirka 100 år. Ett stråk med välsluten
sumpskog av tall och björk går diagonalt genom området och mynnar i myren
skötselområde 11. Omges av friska till fuktiga fastmarker med gles blandskog av tall,
gran, björk och bok samt inslag av asp, ek, rönn och en. Vidkroniga bokar,
bukettbokar samt yngre bokar. Några gammeltallar och några större risgranar.
Fältskikt med blåbärsris. Skogen är orörd i senare tid med inslag av talltorrakor och
bokhögstubbar. Ung gran expanderar i området. Den gamla vägen mellan Råmebo
och Ullasjö löper tvärs genom området.
Mål:
Åldrig blandskog med förekommande trädslag utom gran. Några äldre risgranar finns
dock kvar. Trängda gammeltallar och vidkroniga bokar frihuggna. Beståndets
sammansättning och struktur formas för övrigt i huvudsak genom naturlig dynamik
utan gran.
Åtgärder:
•

Utgallring och plockhuggning av gran. Gran i sumpskog och på fuktig mark bör
ringbarkas för att undvika körspår och markskador.

•

Röjning av unggran.

• Utvalda träd veteraniseras.
•

Frihuggning av ett antal äldre tallar och vidkroniga bokar.

• Även ek, asp, sälg och rönn kan gynnas.
•

Återkommande röjning av gran vid behov.

Skötselområde 10: selektivhuggning, granfri utveckling - Mål: blandskog
Avdelning: 2.2
Areal: 3,1 hektar
Beskrivning:
Naturvärdesobjekt. Blandskog med tall, gran, bok, björk och någon ek, beståndsålder
enligt värdering 80 år. I den centrala delen betydligt äldre bokar med inslag av
högstubbar och lågor med fnösketicka. Reslig tall i västsluttningen nära myrkanten,
dessutom några grova äldre risgranar. Kraftfull igenväxning med gran.
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Mål:
Åldrig blandskog med förekommande trädslag utom gran. Några äldre risgranar finns
dock kvar. Beståndets sammansättning och struktur formas för övrigt i huvudsak
genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Utgallring och plockhuggning av all gran senast 2020. Gran i sumpskog och på
fuktig mark bör ringbarkas för att undvika körspår och markskador.

• Utvalda träd veteraniseras.

• Bok gynnas.
• Även ek, asp, sälg och rönn kan gynnas.
•

Röjning av unggran. Återkommande röjning av gran vid behov.

Skötselområde 11: Selektivhuggning, granfri utveckling – Mål: myr, sumpskog,
tallskog
Avdelning: 1:11, 2.1, 3.2, 4,11, 5.1, 5.5, och del av 5.8
Areal: 10,5 hektar
Beskrivning: Reservatets torvmarker (öppna myrar, tallmossar och sumpskogar) samt
några små tallbestånd. Stora delar av våtmarkerna är bevuxna med framför allt tall
men också björk och gran. Träden är mestadels yngre och medelålders men här finns
även cirka 130-årig tall. Stora delar har i senare tid invaderats av gran. I de öppna
myrpartierna växer bland annat myrlilja, klockljung och blåtåtel.
Mål: Öppen-halvöppen myr samt våtmark bevuxen med tall och löv. Gammal orörd
och flerskiktad sumpskog och tallskog med riklig förekomst av död ved. Ostörd
hydrologi. Sammansättning och struktur formas genom naturlig dynamik utan gran.
Åtgärder:
•

Inslag av gran avverkas eller ringbarkas.

•

Återkommande röjning av gran.
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Skötselområde 12: Föryngring – Mål: lövskog
Avdelning: 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.6
Areal: 1,0 hektar
Beskrivning:
Föryngringsytor med kvarstående grankulturer.
Mål:
Lövskogar eller blandskogar med tall.
Åtgärder:
•

Granbestånden i avdelning 2.3 och 2.6 slutavverkas av markägaren senast 2020, i
avdelning 2.7 senast 3035 och granen i avdelning 3.1 och 3.6 avverkas av
markägaren senast 2065, inslag av löv och tall kvarlämnas.

•

Plantering av ek, lönn, lind, bok och/eller fågelbär i glest oregelbundet förband, ev
krävs minihägn.

• Även tall, asp, sälg och rönn kan gynnas.
•

Återkommande röjning av gran.

Skötselområde 13: Föryngring, röjning – Mål: lövskog
Avdelning: 2.4, 2:8, 3.3, 3.7, 4:13, 5.2, 5.4, 5.6, 5.11
Areal: 5,1 hektar
Beskrivning:
Kalmark och unga granplanteringar efter granplanteringar avverkade 2014 och 2018.
I avdelning 4:13 planterades 1000 bokplantor 2018.
Mål:
Lövskogar eller blandskogar med tall.
Åtgärder:
•

Granplanteringarna avvecklas.

•

Plantering av ek, lönn, lind, bok och/eller fågelbär i glest oregelbundet förband, ev
krävs minihägn.

• Även tall, asp, sälg och rönn kan gynnas.
•

Återkommande röjning av gran.
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4. Friluftsliv och turism
4.1 Syfte
Syftet med friluftslivet i naturreservatet är att erbjuda natursköna promenader.
Området är synnerligen lättillgängligt med bilväg genom området och
parkeringsplats invid vägen.
4.2 Anläggningar
En rymlig parkeringsplats (se karta 10 nedan) finns invid vägen inklusive rastplats
med bord och bänkar. Informationsskylt finns för det gamla reservatet.

Mål
Parkerings- och rastplatsen med bord och bänkar ska vara i gott skick. Det ska finnas
en väl underhållen och aktuell informationsskylt vid parkeringsplatsen.
Åtgärder:
•

Ny informationsskylt sätts upp.

•

Befintliga anläggningar underhålls.
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Karta 10. Anläggningar för friluftslivet

5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för att genomförda skötselåtgärder följs upp. Länsstyrelsen
ansvarar också för regelbunden tillsyn i reservatet.
Naturvårdsverket tar för närvarande fram ett uppföljningsprogram som omfattar
skyddade områden inklusive Natura 2000-områden. Uppföljning kommer att ske
utifrån detta program. Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet.
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511-2596-19

6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd

När

Skötselområde

Ansvarig

Röjning i
bokföryngring

Inom 5 år

1 och 7

Plockhuggning,
fällning och
ringbarkning av
graninslag

Inom 5 år

9, 10, 11

Röjning av gran

Vid behov

Röjning av unga
granplanteringar

Prio

Finansiering

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Alla

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Inom 5 år

13

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Avverkning av
granbestånd

Enligt avtal

12

Stödplantering med
ädellöv

Vid behov

12 och
13

Länsstyrelsen

Veteranisering

Vid behov

3

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Frihuggning av bok,
andra lövträd och tall

Vid behov

3 och 9

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Utmärkning av
reservatets gränser

Omgående

Hela
området

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Iordningställande och
underhåll av p-plats
och informationsskylt

Omgående,
därefter vid
behov

Vid
befintlig
p-plats

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Uppföljning av
bevarandemål och
skötselåtgärder

Enligt
uppföljning
s-plan

Hela
området

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Övriga

Markägare

1
Vårdanslaget

