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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET SOLDATMOSSEN I 
NOTTEBÄCKS SOCKEN, UPPVIDINGE KOMMUN

A ALLMÄN BESKRIVNING

1. Data

Sumpskog               22   ha
Fastmarksskog                             7,5 ha
Mosse      12   ha
F.d mossodlingar       7  ha

Total Areal      48,5 ha

Reservatet är beläget ca 5 km sydväst om Nottebäcks 
kyrka och ca 1 km öster om Mästreda by, se karta 
till denna skötselplan, bilaga A

2. Syfte

Syftet med vården och förvaltningen av reservatet är 
att bevara en högmosse med omgivande urskogsartad 
sumpskog med värdefull naturmiljö och stor potential 
att hysa hotade arter. Naturvärdena är knutna till 
den långa skogliga kontinuiteten och skogens 
förhållandevis orörda skick. Området skall få 
utvecklas i stort sett fritt med undantag för att de 
hydrologiska förhållandena skall återskapas.

3. Natur

Soldatmossen utgörs av en högmosse omgiven av 
urskogsartad skog och mindre våtmarkspartier. I 
väster och söder går gränsen i Garvarebäcken som 
ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Bäcken är i den 
del som berörs av reservatet kanaliserad och rinner 
2 km norr om reservatet ut i sjön Madkroken.

Skogen utgörs av i huvudsak sumpskog men vissa 
mindre partier utgörs av fastmarksskog. Skogen är i 
stort sett orörd och i åldrarna upp till 140 år. 
Vissa enstaka träd är upp till 250 år gamla. 50 % av 
virkesförrådet utgörs av gran, 30 % av löv (främst 
björk) och 20 % av tall. Åldersspridningen, andelen 
död och döende ved samt riktigt gamla träd är stor 
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jämfört med vanlig produktionsskog. Mossarna är 
orörda.

Högmossen är fortfarande ganska kal. De träd som 
växer där utgörs av tall och björk. Mossen är inte 
påverkad av diken eller avverkningar.

Vegetationstypen i sumpskogen är av smalbladig 
grästyp och längs bäcken lågörttyp utan ris. Mossen 
är av sphagnumtyp och blåbärstyp. 

4. Kultur

På kartan från Laga skifte 1841 står hela området 
upptaget som hage. Vissa delar i områdets kanter har 
varit uppodlade och är dikade. Dessa områden har nu 
återgått till skog.

Inom området finns inga registrerade fornlämningar. 
Någon inventering har dock inte gjorts sedan 1950-
talet. Vissa typer av fornlämningar som t.ex fossil 
åkermark registrerades inte som fornlämning på 1950-
talet vilket man däremot gör idag. En ny inventering 
kommer enligt planerna att göras år 2001.

5. Tillgänglighet

Området kan nås från vägen norrifrån som slutar med 
en vändplan strax norr om reservatet. Inom området 
finns inga vägar eller stigar anlagda.

6. Slitage och störningskänslighet

Med nuvarande besöksfrekvens är slitage och 
störningsfrekvens av ringa omfattning.

7. Genomförda inventeringar och utredningar

Karta från Laga Skifte 1841, Lantmäterimyndigheten 
Växjö 1841

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

Urskogar, inventering av urskogsartade områden i 
Sverige, Sven Bråkenhielm, Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen 1982

Kronobergs Natur, naturvårdsprogram för Kronobergs 
län, Länsstyrelsen 1989
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Skogsbruksplan över fastigheten Galtabäck 7:13, 
Göran Johansson, Skogsvårdsstyrelsen Jönköping 
Kronoberg 1998

B DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARKEN

1. Övergripande mål

Att bevara ett område med urskogsartad sumpskog och 
orörda våtmarker. Skogen skall få utvecklas fritt 
och våtmarkerna skall bevaras orörda. De naturliga 
hydrologiska förhållandena i våtmarkerna skall 
återskapas.

2. Generella riktlinjer och åtgärder

Hydrologin skall i görligaste mån återställas genom 
att vissa diken läggs igen. Skogen skall lämnas till 
fri utveckling.

3. Detaljbeskrivning av skötselområden samt
 föreskrifter för skötseln av dessa

 
Skötselområde 1. Mosse (8,7 ha)

Beskrivning: Soldatmossen, högmosse med ett öppet 
centralt plan och en del tall och björk i kanterna. 
Vegetationstypen är av sphagnumtyp och blåbärstyp. 
Över mossen går två luftledningar.

Mål: Mosse som får utvecklas fritt.
 
Skötselåtgärder: Ledningsgatorna får underhållas men 
i övrigt inga åtgärder.

Skötselområde 2. Övriga småmossar ( 3,2 ha)

Beskrivning: Övriga småmossar, opåverkade av 
dikning.

Mål: Mossar som får utvecklas fritt.
 
Skötselåtgärder: Inga.

Skötselområde 3. F.d mossodlingar   ( 7 ha)
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Beskrivning: F.d.mossodlingar som dikats och odlats 
men som nu får växa igen. 

Mål: Mossar som får utvecklas fritt.
 
Skötselåtgärder: Dikena läggs igen på några 
strategiska punkter för att områdena skall återfå 
sitt tidigare högre vattenstånd. I övrigt inga 
åtgärder.

Skötselområde 4. Skog på fastmark   ( 7,5 ha )

Beskrivning: Barrskogsdominerad skog som delvis 
gallrats på senare tid. 

Mål: Urskogsartad skog.
Skötselåtgärder: Inga.
Skötselområde 5. Sumpskog        ( 22 ha )

Beskrivning: Urskogsartad sumpskog av varierande 
karaktär.

Mål: Urskogsartad skog.
Skötselåtgärder: Inga.

C INVENTERINGAR

Det är önskvärt att en inventering görs av områdets 
lav-, moss- svamp- och kärlväxtflora vidare av 
insektsfaunan samt fornlämningar.

D ANORDNINGAR FÖR FRILUFTSLIVET

För närvarande finns inga anordningar för 
friluftslivet. Området nås från en vändplan strax 
norr om reservatsgränsen. Informationstavlor bör 
sättas ut på vändplanen och anvisningar om var man 
kan parkera. Eftersom vändplanen ligger på Assi-
Domäns mark måste överenskommelse om detta träffas 
med dem.

E UTMÄRKNING OCH INFORMATION

Reservatsgränsen skall märkas ut enligt Svensk 
standard (SIS 03 15 22).
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F UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER OCH SKÖTSELMÅL

Utförda åtgärder skall dokumenteras genom att ange:
• skötselområde,
• utförd åtgärd,
• åtgärdens syfte,
• tidsåtgång och utförare,
• år och månad för åtgärdens utförande

Åtgärder för att återskapa de hydrologiska 
förhållandena i området och effekterna av dessa 
skall dokumenteras. 

G REVIDERING AV SKÖTSELPLAN

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

H ANSVAR FÖR SKÖTSELN

Skogsvårdsstyrelsen Jönköping Kronobergs län är 
ansvarig naturvårdsförvaltare av reservatet. 
Ekonomisk plan för förvaltningen se bilaga B.

Bilagor
A. Skötselplanekarta
B. Ekonomisk plan
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