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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET HINKARYD I ÄLGHULTS 
SOCKEN, UPPVIDINGE KOMMUN

A ALLMÄN BESKRIVNING

1. Administrativa data

Namn:             Hinkaryd

Kommun: Uppvidinge

Församling: Älghult

Läge:          Omedelbart sydost om Fröseke 
                  samhälle

Gränser: Enligt karta med tillhörande 
                  gränsbeskrivning 

Areal: 28,4 ha varav 1,3 ha vatten

Fastigheter: Hinkaryd 1:1, Fröseke 12:4, 12:10 
              
Förvaltare: Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-
                  Kronoberg

Ekonomisk karta: 5529, 5620

Naturtyper: Barrskog 26,6 ha
Kärr  0,5   ha
Bäck           1   ha  
Vatten  0,3 ha 

                  ------------------------
Summa          28,4  ha

2. Översiktlig beskrivning av området

Reservatet är beläget omedelbart öster om Fröseke 
samhälle. Reservatet är 28 ha stort och utgörs av 
Björkekärrsbäckens ravin och utlopp i Uvasjön samt 
områden med äldre barrskog på ömse sidor om bäcken. 
Skogen har mycket höga naturvärden.
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3. Syfte

Syftet med reservatet är att bevara en äldre 
barrblandskog med naturskogskaraktär i en mindre 
sprickdal med en bäck och dess närmaste omgivningar. 
Området har stor potential att hysa hotade arter. 
Skogen skall i huvudsak lämnas till fri utveckling 
för att kunna utveckla lågor och torrträd av mycket 
grova dimensioner. Genom att några mindre zoner med 
yngre tallskog inkluderas finns tallrika 
successioner som tar vid när de centrala delarna 
undan för undan övergår i allt högre grandominans. 
Allmänhetens möjligheter till rekreation i ett 
område med ovanlig natur skall främjas i den 
utsträckning det är förenligt med bevarandet av 
naturvärdena. Dessutom skall beskrivna 
kulturhistoriska spår i området vårdas.

4. Natur

Beskrivning finns i beslutet sid 4 och 5. 

5. Kultur

Beskrivning finns i beslutet sid 5 och 6.

6. Friluftsliv

Området är intressant för friluftslivet i ett lokalt 
perspektiv eftersom det ligger endast några hundra 
meter ifrån samhället Fröseke.

7. Tillgänglighet

Reservatet är mycket lättillgängligt med sitt läge 
endast några hundra meter från Fröseke samhälle. 
Reservatet gränsar i söder till vägen mellan Fröseke 
och Alsterbro. Här finns det också möjlighet att 
parkera några bilar.

8. Känslighet för slitage och störningar

Området är inte speciellt känsligt för slitage och 
störningar förutom direkt i branterna ned i ravinen 
dit stigar inte bör kanaliseras. Hänsyn till de 
boende på Hinkaryds gård bör tas genom att inte leda 
besökare för nära in på husen.
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9. Genomförda inventeringar

Urskogsartade områden i Kronobergs län, Elisabet 
Ardö, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen 1980.

Urskogar, inventering av urskogsartade områden i 
Sverige, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 1982, 
snv pm 1507, 1508

Hinkarydsskogen – kryptogamer och naturvärde, Leif 
Andersson, Pro Natura 1996.

B DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARKEN

1. Övergripande mål

Vården och förvaltningen av reservatet syftar till 
att genom i huvudsak fri utveckling bevara en äldre 
naturskogsartad barrblandskog i och kring en mindre 
sprickdal med en bäck. Området skall ha möjlighet 
att utveckla lågor och torrträd av mycket grova 
dimensioner. Några mindre zoner med yngre tallskog 
inkluderas för att dessa skall kunna ta vid när de 
centrala delarna övergår i allt högre grandominans. 
Områdets potential för hotade arter skall tas till 
vara.

Allmänhetens möjligheter till rekreation i ett 
område med ovanlig natur skall främjas i den 
utsträckning det är förenligt med bevarandet av 
naturvärdena. Dessutom skall beskrivna 
kulturhistoriska spår i området vårdas.

2. Generella riktlinjer och åtgärder

Den äldre skogen lämnas till fri utveckling. I de 
yngre tallskogpartierna utförs endast naturvårdande 
gallringar varefter de lämnas till fri utveckling. 

Strövstigar och parkeringsplats anordnas på ett 
sådant sätt så att de inte inverkar menligt på 
naturvärdena. De kulturhistoriska spåren i form av 
rester efter dämmen i bäcken och den gamla 
landsvägen vårdas.

I en trädlängds bred zon längs områdets vägar 
avverkas träd som hotar att falla ned på vägen och 
vackra solitärer huggs i förekommande fall fram.
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3. Detaljbeskrivning av skötselområden samt
 föreskrifter för skötseln av dessa

Hela området är indelat i 7 skötselområden, som 
redovisas och betecknas i denna beskrivning och på 
kartan (bilaga a) 
 
Skötselområde 1. Bäckravinen (4,1 ha)
Beskrivning: Bäckravinen där Björkekärrsbäcken 
rinner fram omgiven av högväxt grandominerad 
barrblandskog i åldrarna upp till ca 250 år. Bro 
över gamla vägen till Alsterbro.

Mål: Barrskog med goda förhållanden för arter knutna 
till lång skoglig kontinuitet samt grova träd och 
död ved. Bäck med rester av gamla dämmen samt en 
bro.

Skötselåtgärder: Avverkning av träd och buskar för 
att förhindra att resterna från dämmena eller bron 
sprängs sönder av trädrötter. I övrigt inga 
åtgärder.

Skötselområde 2. Övrig gammal skog (19,4 ha)
Beskrivning: Gammal talldominerad barr-blandskog i 
åldrarna upp till ca 180 år. Blockrika utlöpare från 
bäckravinen förekommer både på östra och västra 
sidan om bäcken. Parallellt med den befintliga 
landsvägen löper den gamla landsvägen till 
Alsterbro.

Mål: Barrskog med goda förhållanden för arter knutna 
till lång skoglig kontinuitet samt grova träd och 
död ved. Gammal landsväg.
 
Skötselåtgärder: Den gamla landsvägen hålls fri från 
träd och buskar. I övrigt inga åtgärder.

Skötselområde 3. Medelålders tallskog (0,3 ha)
Beskrivning: Välskött 35-årig tallskog. Parallellt 
med den befintliga landsvägen löper den gamla 
landsvägen till Alsterbro.
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Mål: Talldominerad skog med stor andel grova träd 
och död ved. Parkeringsplats och informationstavla. 
Gammal landsväg.

Skötselåtgärder: Punktvis gallring för att påskynda 
utvecklingen mot grova träd. En parkeringsplats 
anläggs och informationstavla sätts upp. Den gamla 
landsvägen hålls fri från träd och buskar.

Skötselområde 4.  Yngre barrblandskog (1,2 ha)
Beskrivning: 25 årig oröjd talldominerad skog som 
uppkommit efter självföryngring. Fröträden är 
avverkade.

Mål: Talldominerad skog med stor andel grova träd 
och död ved. 

Åtgärder: Inga.

Skötselområde 5. Medelålders barrblandskog (2,6 ha)
Beskrivning: 75 årig grandominerad barrblandskog med 
yngre partier.

Mål: Gammal blandskog med stor andel grova träd och 
död ved.

Åtgärder: Inga.

Skötselområde 6. Strandkärr (0,5 ha)
Beskrivning: Kärr kring Björkekärrsbäckens mynning i 
Uvasjön.

Mål: Kärr kring bäckens mynning.

Åtgärder: Inga.

Skötselområde 7. Vatten (0,3 ha)
Beskrivning: Björkekärrsbäckens mynning i Uvasjön.

Mål: Sjö
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Åtgärder: Inga
C ANORDNINGAR FÖR FRILUFTSLIVET

Strövstigar anordnas på ett sådant sätt så att 
onödigt slitage inte uppstår men intressanta delar 
av reservatet görs tillgängliga. En parkeringsplats 
med informationstavla anordnas i områdets södra del.

Lokalisering av parkeringsplatsen, informationstavla 
samt stig för allmänheten skall utredas närmare av 
naturvårdsförvaltaren och fastställs genom särskilt 
beslut av Länsstyrelsen.

D UTMÄRKNING OCH INFORMATION

Reservatsgränsen skall märkas ut enligt Svensk 
standard (SIS 03 15 22) vilket innebär att 
gränsmärken målas på träd och på stolpar som slås 
ned i marken. Gränsmärkena skall placeras så att man 
kan se från ett märke till nästa. Vid gränsmarkering 
i skogsmark skall i gränslinjen, med 0,5 m på 
vardera sidan reservatsgränsen, röjas en tydlig 
gata. Denna gata får vid behov underhållas av 
reservatsförvaltaren. De träd som avverkas i 
gränsgatan tillfaller markägaren som också själv får 
ta vara på dem eller låta dem ligga kvar. 

E UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER OCH SKÖTSELMÅL, 

Utförda åtgärder skall varje år dokumenteras genom 
att ange:

•skötselområde,
•utförd åtgärd,
•åtgärdens syfte,
•tidsåtgång och utförare,
•år och månad för åtgärdens utförande.

Effekten av åtgärden skall dessutom följas upp med 
regelbunden notering och fotografering. 

F REVIDERING AV SKÖTSELPLAN

En översyn av skötselplanen bör göras inom 10 år för 
att bedöma behovet av en revidering av planen. 
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G ANSVAR FÖR SKÖTSELN

Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg är ansvarig 
naturvårdsförvaltare av reservatet

Bilaga
a.Skötselplanekarta
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