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Hyltebor och Hyltebesökare!

I vår kommun har vi förmånen att ha naturen nära oss. Alla som bor i kommunen har skog och mark inom
gångavstånd. Denna fina resurs ska vi utnyttja!

Men hur många av oss vet vad det finns för fiskar i våra sjöar? Hur många vet hur det gick till när den
sista vargen sköts i Femsjö socken? Vilka områden tyckte Elias Fries och hans son Thore var de finaste
att botanisera i? Har det funnits utter i Nissan? Vilka naturreservat finns det i kommunen? Hur såg
skogen ut på 1700- och 1800-talen? Har det alltid funnits älg och rådjur i skogarna?

Vill Du ha svar på dessa frågor? Vill Du veta vad du kan träffa på i Hyltes natur? Det är vår förhoppning!

Denna lilla skrift är avsedd att ge svar på frågor och att inspirera både Hyltebor och besökare att leta sig
ut i naturen, njuta och koppla av. Skriften innehåller inte allt. Om vi skulle beskriva allt om naturen i
Hylte så skulle det blivit en tjock bok. Vår förhoppning är att vi valt ut och lyckats presentera det som
intresserar de flesta, och att det väcker nyfikenhet så att lärandet fortsätter bortom vad som står i häftet.

Att vi som rör oss i naturen ska visa hänsyn är självklart. Allemansrätten ger oss unik möjlighet att vistas
i skog och mark men den innebär också ett ansvar – ett ansvar både gentemot det myllrande livet i
naturen och gentemot markägarna.

Vi hoppas att Ni finner det lilla häftet läsvärt. Ge Er ut på upptäcktsfärd! Om Ni vill upptäcka tillsam-
mans med andra så erbjuder flera av Hyltes föreningar program med naturupplevelser.

Hoppas att vi ses ute i naturen!

Willy Strömblad
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1. Temaåret om biologisk mångfald
Under 1999 har temat för Hylte kommuns Agenda 21-arbete varit biologisk mångfald. Målsättningen
med arbetet har varit att öka Hyltebornas intresse och kunskap i ämnet. Under året har fakta samman-
ställts i form av denna beskrivning av de biologiska värdena i Hylte kommun. Under september månad
arrangerades också fem guidade naturvandringar på olika platser i kommunen. De områden som besöktes
var Mårås, Staffansbo och Floras Kulle, Femsjö-området med Dullaberget, Bosgårdsfallet och Ivås vid
Torup och Ödegärdet vid Unnaryd. På samtliga platser gavs möjlighet att studera de unika förekomsterna
av många olika sorters mossor och lavar som bara förekommer där det varit bokskog i flera generationer.
Vi fick lära oss att  vi i Hylte kommun är lyckliga innehavare av flera sådana områden och att de har
intresse i ett europeiskt perspektiv.

Denna faktasammanställning gör inte anspråk på att vara heltäckande. Att beskriva alla biologiska vär-
den i kommunen vore ett omfattande arbete som inte ryms inom Agenda-arbetets ramar. Förutom en del
information om vilka växter och djur som finns i kommunen har vi också försökt att belysa en del viktiga
trender. Detta gäller till exempel viltstammarnas utveckling och ett avsnitt om trender i fågellivet.

Begreppet biologisk mångfald kan inrymma mycket. I detta arbete har vi valt att inte täcka in de viktiga
biologiska resurser och den genetiska mångfald som finns i jordbruksgrödor och husdjursraser. Detta är
i sig ett stort ämne som vi kanske kan återkomma till senare.

2. Allmänt om naturen i Hylte
Hylte kommun är i stor utsträckning en skogskommun. Hyltes skogar är starkt påverkade av mänsklig
aktivitet. Mycket av det som nu är skogsmark har under de senaste århundradena varit utan skog.

Hylte omfattar dels övergångszonen mellan den Halländska slätten och det Småländska höglandet och
dels områden som tillhör det Småländska höglandet.

Övergångszonen mellan slätt och högland i kommunens västra delar är ganska kuperad, och det regnar
mycket. I det området finns det förutsättningar för många arter av växter och djur att trivas. Särskilt
artrika miljöer är de bördiga områdena i Nissans dalgång.

De delar av kommunen som tillhör det Småländska höglandet är visserligen också lite backiga, men med
mindre höjdskillnader än kommunens västra delar. I vår del av det småländska höglandet regnar det
också mycket, och vi kan vara stolta över att ha stor utbredning av högmossar som just har bildats därför
att det regnar så mycket och för att landskapet är ganska flackt. Dessa västsvenska mossar finns i det inre
av Halland och i de västligaste delarna av Småland och Västergötland. För många av oss som bor här är
detta kanske inget som upplevs som så värdefullt, men det är ändå en av de naturtyper som är karaktäris-
tiska för vår del av landet.

3. En historisk återblick
Skogslandskapet inom Hylte Kommun har genom årtusendena gått genom stora förändringar. Snart efter
istiden, för ca 8 000-9 000 år sedan, dominerade ett tundralandskap som efter hand beskogades med
björk, tall, asp och hassel.

Några årtusenden senare hade ädellövskogen tagit över mer och mer. Landskapet täcktes då av skogar
som dominerades av ek, lind, alm och lönn. De bördiga våtmarkerna bestod av ask och alsumpskog.
Klimatet var under denna period varmare än nu.

Senare kom människan att mer och mer påverka skogen samtidigt som klimatet blev lite kallare. De
bördigaste markerna odlades upp eller användes till bete. När det blev kallare klimat trängdes framför allt
linden undan, och för ungefär 1 000 år sedan gjorde boken sitt intåg i skogslandskapet. Från norr spred
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sig senare även granen.
Ett allt intensivare svedjebruk, hårdare betestryck från boskapen och utnyttjande av virke för olika ända-
mål gjorde att skogarna glesnade och på många håll ersattes skogen av öppna landskap. Under 1800-talet
var skogsmarksarealen som lägst. I de flesta skogar bedrevs skogsbete, samtidigt som ljunghedarna ökade
särskilt i de västra delarna av kommunen. Under 1900-talet har snabba och genomgripande förändringar
skett. Många våtmarker har dikats, och mycket tall- och lövskog har avverkats och ersatts av granskog.

I ett ’Meddelande från Statens Skogsförsöksanstalt’ från 1939 har Carl Malmström redovisat en översikt
över Hallands Skogar under de senaste 300 åren. Malmström ansåg att den naturliga skogsvegetationen
ännu vid mitten av 1600-talet hade stor utbredning i Halland. Skogsförekomsterna avtog emellertid kraf-
tigt under de därpå följande 200 åren framför allt till följd av planlösa avverkningar, kreatursbete och
ljungbränning.

På 1600-talet och till långt fram på 1800-talet kunde man med hänsyn till förhärskande trädslag lätt
urskilja tre zoner i Halland, vilka alla gick i landskapets längdriktning. Den västligaste zonen, en trädfat-
tig kust- och slättbygd, berör inte dagens Hylte kommun. Öster om denna zon, där landet började höja
sig, vidtog ett utpräglat bokskogsområde med förekomst även av andra lövträd än bok. De västligaste
delarna av Hylte kommun faller inom denna zon. Den östligaste zonen omfattar gränstrakterna mot Väs-
tergötland och Småland och där fanns det både tall- och granskogar och olika slags lövskogar. Större
delen av Hylte kommun tillhör den naturtypen. Edvard Wibecks (Wibeck, 1909) kartläggning av bokskog-
ens utbredning i Östbo och Västbo ger intressant information om skogshistorien i den delen av kommu-
nen.

3.1 Läget på tidigt 1700-tal
Av de kartor som finns med som bilaga till Carl Malmströms redovisning framgår att gran endast om-
nämnts på ett fåtal platser inom nuvarande Hylte kommun i 1729 års landsbeskrivning över Halland (norr
om Kinnared och söder om Torup). Även om gran förekom på fler håll så
är det ett tecken på att granen inte på något sätt dominerade landskapet
som den nu gör. Tall och bok var säkert mycket vanligare än gran.

I de delar av kommunen som tillhör Västbo kartlade Edvard Wibeck bo-
kens förekomst från mitten av 1600-talet fram till början av 1900-talet.
Wibeck uppskattade att det under hela eller någon del av den perioden
funnits rikligt med bok på 4 700-5 100 hektar i Västbo. I början på 1700-
talet fanns det stora områden med bokskog, och boken skyddades genom
lagstiftning avseende bärande träd. Bokskogen värderades högt för sina
ollon som användes som svinfoder. Det fanns t o m påbud om plantering
av bok, men trots att statsmakterna betonade bokskogens bevarande var
bokskogarna redan under denna tid i ständigt avtagande.

Under 17- och 1800-talen gjordes stora avverkningar vilket resulterade i brist på virke på många håll.
Malmström har återgett en del information från 1685 till 1730 baserat på geometriska kartor över hal-
ländska hemman, byar etc. Från samma tid och baserat på samma källor finns också uppgifter om tillgång
till ved, stängselvirke och timmer för olika områden. Av denna beskrivning kan man dra följande slutsat-
ser om skogens tillstånd omkring år 1700 inom Hallandsdelen av kommunen:
• Mycket lövskog
• Brist på ved och virke gjorde att man redan då fick köpa från Småland.
• Av kartmaterialet till Malmströms uppsats framgår också att skogarna runt år 1650 hade en betydligt

större utbredning än år 1700. Avskogningen hade inletts redan för 300 år sedan.

3.2 Perioden 1700 – 1850
Under denna tid fortsatte skogen att ge vika för annan användning av marken. Mark nyröjdes för odling,
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skogsbetet var intensivt och omfattande och vidsträckta områden svedjades för att förbättra betet. I Malm-
ströms arbete finns en karta som visar skogens utbredning år 1850. På denna karta är skogen uppdelad på
barr- och lövskog. Lövskogen dominerade i Halland och var vidsträckt också i de områden som nu ingår
i Hylte kommun. Men kartan visar också att Torupsområdet tillhörde ett av de viktigaste områdena i
Halland där det fanns barrskog. Ändå är det väl känt att det rådde brist på ved och virke på många håll vid
tiden för Laga Skiftet under andra halvan av 1800-talet.

Wibecks utredning om bokskogarna i Västbo visade att dessa minskade drastiskt, särskilt efter 1793 då
statens skydd av bokskogen upphävdes. Uppodling och bete svarade tidigt för att bokskogsarealer för-
svann, senare tillkom pottasketillverkning (från ca 1680 - ca 1880) och tillverkning av stäver (mest under
1800-talet) och användning av bok till brännved och för slöjdändamål.

3.3 Efter 1850
Bokskogsarealen fortsatte att minska under hela 1800-talet, och av de ca 5 000 hektar bokskog som
tidigare funnits i Västbo återstod bara omkring 340 hektar vid sekelskiftet.

Stora förändringar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i sättet att bruka marken ledde emeller-
tid till att skogen återkom. Även om bränning och skogsbete förekom långt in på 1900-talet blev det
successivt alltmer sällsynt. Mot slutet av 1800-talet och i början på 1900-talet gjordes stora insatser för
att återbeskoga ljunghedarna. Barrskogar ersatte kalmarker och lövskogar. Bokskogen har i viss mån åter
expanderat i Västbo, och enligt Svenningsson som följde upp Wibecks arbete var i början på 1990-talet
åter 560 hektar i Västbo täckt av bokskog eller bokdominerad skog.

Men granen har blivit vårt vanligaste trädslag. Denna trend fortsätter än i dag i takt med att jordbruks-
företag läggs ner. Andra faktorer som påverkar hur dagens och morgondagens natur kommer att se ut, till
exempel viltstammarnas storlek, berörs mer nedan.

3.4 I ett europeiskt perspektiv
Längre ner i Europa var befolkningstrycket högre och marken ändå mer intensivt utnyttjad under de
gångna seklerna. Bokskogarna var generellt av bättre kvalitet och var mer systematiskt utnyttjade än i
våra trakter. Detta har lett till att det på kontinenten finns väldigt få områden där det varit bokskog
kontinuerligt under mycket lång tid. Hos oss finns det däremot på många håll små bokskogsområden där
floran av mossor och lavar visar att bokskogen har funnits oavbrutet under mycket lång tid. I de områden
där skogen lyckligtvis blev kvar mer eller mindre orörd under 1700 och 1800-talen vågar man påstå att
det finns naturvärden som har sin historia ända från den tid då boken vandrade in i vårt område. Flera
arter som finns i dessa områden är mycket sällsynta i Europa och vi har ett ansvar att förvalta detta arv.

4. Hur väl är naturen i Hylte dokumenterad?

4.1 Länsstyrelsens inventeringar
Under 1990-talet har länsstyrelsen gjort en mängd inventeringar i Hylte kommun. Dessa finns noterade i
referenslistan till detta dokument.

4.2 Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
Skogsvårdsorganisationen har under 1990-talet inventerat sumpskogar och nyckelbiotoper på all skogs-
mark i Sverige. Nyckelbiotoper är de ur naturvärdessynpunkt värdefullaste miljöerna i skogslandskapet.
De innehåller eller förväntas innehålla hotade arter. Även biotoper med högre naturvärden inventerades i
denna inventering. De kallas för objekt med höga naturvärden.

Sumpskogarna täcker stora arealer inom kommunen. Talldominerad skog på högmossar är den typ som
är vanligast. Dock är de flesta sumpskogar utsatta för påverkan genom att de dikats.
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Inom Hylte kommun har 290 nyckelbiotoper påträffats med en sammanlagd areal på 530 hektar. Antalet
objekt med höga naturvärden är 325 med den sammanlagda arealen 515 hektar

Trots att skogen i Hylte kommun är grandominerad, har inventeringen av nyckelbiotoper visat att de
värdefullaste naturmiljöerna finns i ädellövskogen. Särskilt bokskogarna dominerar bland nyckelbiotope-
rna. Detta beror på att vissa bokskogar har lämnats relativt orörda under lång tid och inte historiskt utsatts
för regelrätta kalhuggningar. Det har alltså funnits bokskog i flera generationer på samma plats vilket
medför att hotade arter som är beroende av kontinuitet för sin överlevnad finns kvar i bokskogar i Hylte
kommun.

Värdefulla barrskogsmiljöer är i första hand kopplade till sumpskogarna. Granen har funnits i Hylte
kommun i åtminstone i 3-400 år. Därför finns här förutsättningar för värdefulla kontinuitetsmiljöer i
framför allt opåverkade gransumpskogar. Dessa miljöer är svåra att hitta i fält, varför det inte finns så
många nyckelbiotoper i gransumpskog registrerade. Men troligtvis finns det ett stort antal ännu inte
upptäckta värdefulla gransumpskogar i Hylte kommun. En annan värdefull naturmiljö är opåverkad
alsumpskog, som också ofta hyser hotade kontinuitetsberoende arter.

Hylte kommun är rik på sjöar och vattendrag. Skogsbestånd i anslutning till små och stora vattendrag,
särskilt lövsumpskogar, har ofta en rik biologisk mångfald. Dessa bestånd är dessutom en förutsättning
för en rik biologisk mångfald i själva vattendragen.

4.3 Hallands/Smålands Flora
Under tiden 1979-95 inventerades floran i Halland. Även äldre dokumentation av floran gicks igenom,
och allt sammanställdes och publicerades i en bok, ’Hallands Flora’. Denna bok täcker alla arter som
finns eller under senare tid har funnits i landskapet Halland. 1 278 arter betraktas som ’bofasta’ i Halland
medan 625 andra arter är eller har varit tillfälliga gäster. Under de år inventeringen pågick påträffades
1 538 arter av blomväxter eller ormbunkar.

Motsvarande arbete har gjorts i Småland, men ’Smålands Flora’ har ännu ej publicerats.

Många av de ca 1 500 arter som finns i Halland är bundna till kustmiljön och finns inte i Hylte. Vid de
lokala inventeringar som gjorts av Hyltes flora av t. ex Semir Maslo har runt 700 arter hittats i Hylte.

4.4 Elias Fries arbete
Hylte kommuns södra delar är unikt dokumenterade genom Elias Fries ar-
bete. Botanisten Elias Fries (1794 – 1878), som var son till prosten Theodor
Fries och hans hustru Sara Lisa, växte upp i Femsjö där fadern tjänstgjorde.
Elias blev professor i botanik och praktisk ekonomi vid Uppsala Universi-
tet och ledamot av Svenska Akademin. Han var en av botanikens bety-
dande systematiker efter Linné och ägnade sig särskilt åt svampar och
lavar. Hans vetenskapliga arbete är väl dokumenterat och speciellt kända
är avbildningarna av landets ekonomiskt viktiga svampar som publicera-
des 1861. Av speciellt intresse från Hyltes horisont är den dokumenta-
tion som Elias gjorde av Femsjö-området i sin ungdom, speciellt under 1810-
och 1820-talen.

Flora Femsionensis eller Förteckning på de i Femsiö Pastorat wildt
Wäxande Vegitabilier, Ed. VI Femsiö den 4 sept 1810
I denna skrift har den då bara 16-årige Elias Fries sammanställt en lista
över alla de växter som han funnit under sina strövtåg i bygden. Listan

omfattar 612 vilda och 59 odlade arter. I boken finns en lista över de byar
som Elias har besökt och de naturmiljöer som han studerat. Redan denna

förteckning ger en aning om att landskapet då bjöd på mycket som nu inte
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längre är vanligt, t ex kålgårdar, hasselskogar och ljungfält. Besök på svedjeland nämns också.

Stirpes Agri Femsionensis
Under sin Lundatid gjorde Elias en ny och mer fullständig förteckning över Femsjö-områdets växter,
både blomväxter och ormbunkar. Robert Andersson har ägnat mycket tid åt att gå genom det material
som nu finns i Fries-muséet i Femsjö. Vid sin genomgång av Stirpes Agri Femsionensis noterade Robert
några skillnader i floran då och nu, t. ex. att hästhov saknas i Elias Fries noteringar och att maskros nämns
endast som uppträdande här och där.

Elias Fries har i detta arbete också listat de växter som odlades i Femsjö. Detta är en av de mycket få
redogörelser över vad som odlades bland folk i allmänhet på den svenska landsbygden vid den tiden.
Bland odlade arter nämnde Fries bl. a. tobak, balsamin, spansk körvel, koriander, lin, vitlök, klätt, brun-
röd daglilja, opievallmo, isop, ädelmynta, sommarkyndel, smörgåskrasse, kål, kålrot, rova, myskmalva,
balsamblad, hampa och humle. Hela listan över odlade växter omfattar 55 arter, och många av dessa
odlas inte längre.

Stora möjligheter till jämförande studier
Elias Fries son, Thore Fries, publicerade i ’Botaniska notiser’ 1852 en artikel med titeln ”Botaniska
anteckningar rörande Femsjö socken i Småland”. Denna inleds med följande: ”Af alla punkter på jorden
är måhända ingen i botaniskt afseende så noga undersökt som Femsjö socken i Småland”. Även om
detta kanske är en viss överdrift så är det säkert så att det fortfarande finns mycket underlag för att studera
hur floran i Femsjö har förändrats under de sista 200 åren.

Många sentida botanister har besökt Femsjö för att ägna sig åt uppföljande studier. Bland dessa kan Seth
Lundell och Prof. Meinhard Moser särskilt nämnas. Seth Lundell var i Femsjö på 1930-talet för att samla
svamp. Framför allt samlade han till ett s. k. exsickat-verk för distribution till olika muséer. Meningen
med detta är att en enhetlig insamling av en art samlad på samma ställe skickas ut till olika muséer för att
tjäna som ett slags ’standard’ för hur den arten ska se ut. Det är särskilt lämpligt att ha Femsjö som
utgångspunkt för ett sådant arbete eftersom många svampar beskrivits vetenskapligt för första gången där
av Elias Fries. I Uppsala finns fortfarande lådor med anteckningar av Seth Lundell, bland annat artlistor
över svampar funna i Femsjö och en katalog över svamplokaler i trakten. Meinhard Moser har besökt
Femsjö mer än 20 gånger från 1954 och framåt. Hans samlingar finns i Innsbruck, Österrike, och han har
publicerat flera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Andra botanister som studerat floran i Femsjö är Lars
Romell (Samlingar på Riksmuseet, Stockholm) och  John-Axel Nannfeldt (samlingar i Uppsala). På upp-
drag av Agenda 21 i Hylte har Semir Maslo under sommaren 2000 gjort en uppföljande inventering  av
Elias Fries arbete.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns unika möjligheter till att studera förändringar i floran i
Femsjö eftersom så många framstående botanister varit verksamma där.

Elias Fries museum i Femsjö
För den som vill studera Elias Fries arbete mer ingående finns ett litet museum vid Femsjö prästgård där
många av hans verk och dagböcker finns samlade. Även sentida uppföljningar av hans verk finns att
skåda där.

4.5 Semir Maslos arbete
Semir har gjort flera inventeringar av kärlväxter inom Hylte kommun. Den mest omfattande är en allmän
inventering av Hyltes flora (kärlväxter). Semir har också beskrivit ett område av ängsartad karaktär mel-
lan Nissastigen och södra infarten i Hyltebruk som särskilt lämpar sig för skolor och andra intresserade
att besöka. På en yta av 100x250 m kan man hitta ungefär 300 olika arter av kärlväxter d v s nästan
hälften av alla arter som förekommer i Hylte kommun (se bilaga 1 med karta över området). Semir har
vidare inventerat en vägkant i Nissaryd. Där fann han 111 olika arter på en sträcka av 600 m (se bilaga 2).
Även floran i parken på Floras Kulle har inventerats på uppdrag av Stora Enso.
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Semir har som nämnts ovan också gjort en uppföljning av Elias Fries arbete genom att jämföra de växter
som finns nu med de växter som Elias noterade i sin Flora Femsionensis. Vissa jämförelser har gjorts
med annat material relaterat till Fries, bl. a. botaniska noteringar av Elias Fries son Thore. Resultatet av
Semirs jämförande studie finns tillgängligt i Friesmuséet i Femsjö och en sammanfattning av det vikti-
gaste finns i kap. 5 nedan.

5. Vad finns det för växter i Hylte?

5.1 Kärlväxter
Under sin allmänna inventering av floran i Hylte kommun samlade och pressade Semir Maslo 700 olika
kärlväxter. Arbetet finns att se på biblioteket i Hylte och på miljö och hälsoskyddskontoret. Listan över
de växter som Semir funnit i kommunen finns som bilaga 3.

Bland de ca 700 arter som Semir noterat finns 10 arter som är med i Artdatabankens lista över hänsyns-
krävande eller hotade arter (Aronsson, M. 1999):

  Ajuga reptans Revsuga Sällsynt
  Alopecurus myosuroides Renkavle Sårbar
  Elatine hexandra Skaftslamkrypa Hänsynskrävande
  Eleogiton fluitans Flytsäv Sällsynt
  Genista pilosa Hårginst Hänsynskrävande
  Leersia oryzoides Vildris Sällsynt
  Lithospermum arvense
  subsp. arvense Sminkrot Hänsynskrävande
  Misopates orontium Kalvnos Akut hotad
  Pedicularis sylvatica Granspira Hänsynskrävande
  Pilularia globulifera Klotgräs Sårbar

  Hotkategorier:
  Försvunnen: Arter som försvunnit eller betraktas som försvunna som reproducerande populationer
  Akut hotad: Arter som löper risk att försvinna som reproducerande populationer inom en nära framtid
  om hotfaktorerna inte snarast undanröjes
   Sårbar: Arter vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt
  Sällsynt: Arter som f n inte är akut hotade eller sårbara men som ändå är i riskzonen på grund av att
  populationen totalt sett är liten eller att utbredningen är mycket lokalt begränsad eller utglesad.
  Hänsynskrävande: Arter som inte tillhör kategori 1-3 men som ändå kräver hänsyn

Utöver dessa arter har Elias Fries uppgivit Lolium temulentum, dårrepe från Femsjö. Detta är en art som
anses vara försvunnen från Sverige, och den finns inte heller längre i Femsjö.

5.2 Förändringar i förekomst av kärlväxter
Under år 2000 gjorde som nämnts ovan Semir Maslo en undersökning av kärlväxter i Femsjö trakten.
Från juni till augusti 2000 besöktes ca 20 platser i Femsjö. Syftet med inventeringen var dels att ta reda på
tillkomna och försvunna arter, men också att försöka analysera varför arter har försvunnit eller är hotade.

Även om det var en bara 16 år gammal Elias Fries som sammanställde Flora Femsionensis så ger boken
mycket information om inte mindre än 671 arter som då växte i Femsjö. Detta inkluderar mossor och
lavar. Antalet arter av kärlväxter som Fries gjorde noteringar om var 482. Under sommaren 2000 hittades
528 arter av kärlväxter. Ytterligare 23 arter finns noterade i inventeringarna gjorda i Femsjö för Smålands
Flora och med dessa har vi nu 551 arter av kärlväxter, alltså 69 arter mer än för 190 år sedan.

Har vi då gått mot bättre tider även beträffande florans utveckling? Det verkar som att vi har fått fler arter!
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För att bättre belysa denna fråga måste vi titta närmare på de arter som försvunnit respektive tillkommit.
Totalt sett har vi, som nämnts ovan uppgifter om 551 arter från inventeringen år 2000 och från uppgifter
från Smålands Flora. Av dessa 551 arter finns 408 noterade av Fries. 143 arter är ’nya’, dvs. inte noterade
av Fries, men å andra sidan har Fries uppgifter om 74 arter som uppenbarligen fanns då men inte längre
finns nu. Matematiken är alltså så här:

Arter som Fries noterat och som fortfarande med säkerhet finns 408
Arter som inte Fries hittat men som finns nu +143
Arter som Fries hittat men som kanske har försvunnit -74
Totalt antal arter noterade av Semir eller i arbetet med ’Smålands Flora’ 551

’Nya’ arter
Av de 143 ’nya’ arterna får man förmoda att en del fanns även 1810 men ynglingen Fries hade mer kvar
att lära och upptäcka. Men en del arter är så vanliga och välkända nu att uppenbarligen Fries skulle ha
noterat dem om de varit lika vanliga då som nu. En del av dessa arter är också väl kända som arter som har
kommit in i Sverige på senare tid.

Ett axplock av väl kända arter som Fries inte noterat är nysört, tusensköna, toppklocka, hässleklocka,
knölklocka, skelört, tibast, fingerborgsblomma, rödfibbla, åkervädd, blomsterlupin, pärlhyacint, nypon-
ros, gårdsskräppa, fläder, druvfläder, ängsvädd, snöbär, alsikeklöver, hästhov och kungsljus. Många av
dessa tillkomna arter är införda och förvildade från trädgårdar eller andra odlingar. En del andra är ur-
sprungliga men har gynnats av förändringar i markanvändning eller har fått ökad spridning genom att frö
sprids längs vägarna. Vissa arter gynnas av kvävenedfall och användning av gödsel och handelsgödsel.
På Elias Fries tid var kvävetillgången i marken sämre än nu på de flesta ställen som ett resultat av att
marken utarmats genom t. ex. svedjebruk. Dessutom har vi ju på senare tid fått alltför stora tillskott av
kväve genom luftföroreningarna.

’Försvunna’ arter
För de flesta av de 74 arter som inte längre går att hitta, eller som i alla fall har blivit ovanliga, vet man att
de blivit mer sällsynta inte bara i Femsjö utan i stora delar av Sverige. För många av arterna vet man
också något om vad det beror på att de försvinner eller har försvunnet.

I grova drag kan de flesta av de försvinnande arterna delas in i två grupper:
• Arter som missgynnas på grund av ändrad användning av det som nu är skogsmark. Hit räknas änd-

ringar som att slåtter, svedjning och skogsbete har upphört, våtmarker dikats, vägar och stigar inte
trampas som förr och att konkurrensstarka arter konkurrerar ut svagare arter när markerna ’gödslas’
med kväve från luftföroreningar.

• Arter som missgynnats på grund av ändringar i åkerbruk, bättre ogräsrensning av utsäde, ändrad
skötsel av tomter, gödselstackar, grustag och vägkanter.

Detta är en ganska oprecis uppdelning. Det är svårt att göra någon mer exakt koppling till orsaker efter-
som ofta flera orsaker samverkar.

Arter som mest missgynnas på grund av ändrad användning av det som nu är skogsmark:

Tätört,
Vildlin.
Vitpyrola,
Vårspergel,
Ängsnycklar,
Ögonpyrola.

Nickskära,
Ryl,
Rödlånke,
Slåtterblomma,
Snip,
Storrams,
Stånds
Sylnarv,
Tuvstarr,

Granspira,
Gullpudra,
Hällebräken,
Klockgentiana,
Knagglestarr,
Källört,
Kärrspira,
Mosippa,
Myggblomster,

Backruta,
Backsmörblomma,
Blåhallon,
Brudsporre,
Darrgräs,
Dvärghäxört,
Dvärglin,
Fältgentiana,
Getrams,
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Arter som mest missgynnats på grund av ändringar i åkerbruk, skötsel av tomter, gödselstackar, grus-
tag och vägkanter:

Blåklint,
Bondböna,
Bovete,
Dansk körvel,
Dårrepe,
Gatmålla,
Gråärt,
Hampa,

Arter som kan vara på tillbakagång av andra orsaker:

Alm,
Hundtunga,
Höstlånke,

Ett antal av de arter som försvunnit från Femsjö tycks inte längre finnas i Sverige eller har blivit säll-
synta i hela landet. Sådana arter är t ex dårrepe, gatmålla, klätt, råglosta, granspira, fältgentiana och ryl.

Sammanfattande kommentarer
Landskapet i Femsjö har förändrats otroligt mycket under 1800- och 1900-talen och vi kan se att väldigt
många arter har gått tillbaka under de senaste 200 åren. Av dessa är flera kulturberoende och har varit
med tidigare generationer i Femsjö i minst ett, kanske flera årtusenden.

Både jord - och skogsbruk har blivit alltmer industrialiserade och mekaniserade i sina brukningsmetoder.
Biologisk mångfald, variationsrikedom och låg produktion har bytts mot utarmning, monokulturer och
hög arealavkastning. På gamla åkrar och betesmarker växer skog. Genom föryngringshuggning av stora
ytor skapas ett ’inverterat landskap’ där hyggen står för tillfälligt ljus och öppning medan öppna marker
med lång historia i odlingslandskapet ( ängs- och åkermarker ) förvandlats till granskog.

De arter som är mest hotade är de som växer på betesmarker och slåtterängar, alltså biotoper som tillhör
det gamla jordbruket. En del av dessa arter har sannolikt en tusenårig eller flertusenårig historia i våra
bygder men försvinner nu eller har redan försvunnit i och med att markanvändningen förändras. Även
växer knutna till kärrmarker har försvunnit i stor utsträckning medan skogens arter ser ut att ha klarat sig
bättre.

En del arter har tillkommit eller spridit sig. De stora vinnarna är människans följeslagare, som ogräs och
kulturväxter som trivs i trädgårdar och vägkanter och förvildas därifrån. Grovt sett kan man säga att
växter som gynnas av kväve ökar och de som missgynnas av kväve minskar.  En del av kvävet kommer
från jordbruket men det mesta kommer från luften genom förbränning och bilism. Den ökade kväve-
tillgången har bland annat förstärkt den igenväxning som främst orsakats av minskad eller upphörd hävd
i form av slåtter och bete.

5.3 Mossor och lavar
Man har uppskattat att det finns ca 1 000 arter av mossor i Sverige och mer än 2 000 arter av lavar. Lavar
är egentligen ingen systematisk grupp utan är ’dubbelorganismer’ bestående av en svamp och en alg. Det
finns så vitt känt ingen täckande inventering av mossor och lavar i Hylte kommun, men de inventeringar
som gjorts av vissa områden har visat att det finns mycket skyddsvärd moss- och lavflora inom kommu-
nen. Några av de viktigaste kända områdena är naturreservaten Ödegärdet, Skubbhult och Mårås.

Svartsenap,
Tiggarranunkel,
Ullört,
Vitsenap,
Åkerkösa,
Ädelmynta.

Palsternacka,
Provinsros,
Råglosta,
Sengröe,
Spenslig ullört.
Stor bockrot,
Stor kardborre,
Svartklint,

Kantdunört,
Klätt,
Kornvallmo,
Krustistel,
Kryddkrassing,
Lin,
Lungrot,
Malört,

Vattenmynta,
Vårveronika.

Rosmarinvide,
Skavfräken,
Svartbräken,

Lundslok,
Norrlandsviol,
Nästrot,
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Som nämnts ovan (avsnitt 3.4) har vi ett viktigt arv att förvalta vad gäller bl. a. mossor och lavar i ett
europeiskt perspektiv. Vissa miljöer i våra skogar har bevarats genom kontinuitet med skog i många
hundra år på ett sätt som är ovanligt i andra delar av Europa.

För mer information hänvisas till inventeringen av skogliga nyckelbiotoper inom naturskyddade områ-
den i Hallands län (Fritz, 1995), Svensk botanisk tidskrift nr 89 (Gustavsson, 1995) och Länsstyrelsens
meddelande nr 1999:1 (Bengtsson, 1999).

5.4 Svampar
Svampar är en mycket stor grupp organismer. Man har uppskattat att det finns mer än
10 000 arter i Sverige.  Det omfattande arbete som en rad mykologer gjort i
Femsjö med Elias Fries som pionjär har resulterat i ett omfattande material
spritt på olika muséer. Det har inte varit möjligt att tränga in i detta inom
ramen för detta dokument. Här finns material för år av forskning för den som
är intresserad. Nedan ges bara ett exempel på hur svampfloran har utvecklats
i ett område, Femsjö Kyrkoreservat (Dullaberget).

I skötselplanen för reservatet (Holmberg, 1997) redovisas en jämförelse mellan svampar
i området under Elias Fries tid och nu på senare tid. En inventering gjord på länsstyrelsens uppdrag
(Olofsson, 1992) har jämförts med den beskrivning som Elias Fries gjorde i Femsjö 1854. Ingen av dessa
beskrivningar utgör några fullständiga inventeringar av svampfloran i området, men de ger ändå en fing-
ervisning om hur förekomsten av svampar i våra trakter har ändrats under de senaste 150 åren.

Jämförelsen visar att andelen arter som trivs i öppen mark har minskat kraftigt. Detta avser sådana arter
som trivs i öppna miljöer med mycket ljus, t ex hag-, ängs- och moss- och kärrmarker utan träd eller med
glest trädskikt. Gräsmarksarter är ofta beroende av en slåtter- eller beteshävdad kort grässvål, vilket är en
miljö som försvinner fort efter det att hävden upphör.

Om det finns gräsmarksarter i reservatet nu som bara lever i marken utan att producera fruktkroppar är
oklart. Förmågan att klara sig när miljön ändras från öppen hävdad mark till mer sluten skog varierar
mellan olika arter. En del kan finnas kvar som vilande mycel. De skötselåtgärder som nu genomförs i
reservatet, med avverkning och fårbete kan komma att visa om några av de arter som Fries beskrev finns
kvar. I så fall ska de kunna bilda fruktkroppar igen när tillståndet i reservatet åter blir mer likt det som
rådde för 150 år sedan.

Det finns väl anledning att tro att dessa förändringar i kyrkoreservatet är representativa för vad som har
hänt i skogsmarkens svampflora de senaste århundradena.

I kyrkoreservatet tycks emellertid också arter som är knutna till lövträd ha ökat mer än de arter som är
knutna till barrträd. Detta förklaras väl av att det i reservatet finns gamla lövträd med rik svampflora.
Detta gäller ofta inte för den skogsmark som skötts på vanligt sätt. Numera betonas dock vikten att man
sparar gamla lövträd i skogsbruket eftersom dessa är viktiga för t.ex. mossor, lavar, svampar, insekter och
hålbyggande fåglar som har svårt att klara sig i de skötta skogarna om inte särskild hänsyn tas.

6. Vad finns det för djur i Hylte?

6.1 Fåglar
Under den tid fågellivet dokumenterats i Hylte kommun, alltså sedan 1960, då Västbo Fågelklubb bilda-
des, har 213 fågelarter setts i kommunen. Av dessa är 106 regelbundna häckfåglar, medan 10 häckar mera
sporadiskt och 8 numera inte kan inräknas i kommunens häckfågelfauna. De arter, som setts utan att
häcka, är sträckfåglar från norra Skandinavien och Ryssland, vilka passerar kommunen under flyttningen,
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samt mera tillfälliga besökare. En fullständig artförteckning finns i bilaga 4.

Det rikaste fågellivet finns i biotoper med rik variation av naturtyper och längs fåglarnas sträckvägar.
Områden, som innehåller vatten, våtmark, lövskog och öppna åker- eller betesmarker hyser ett rikt fågel-
liv. Exempel på sådana områden i kommunen är Färgån och Sandsjön. Områden med rikt fågelliv längs
fåglarnas sträckvägar är de stora sjöarna i östra delen av kommunen och Nissans dalgång.

Viktiga fågelbiotoper är också kommunens mossar. Arter som storspov och tofsvipa, som tidigare var
allmänna i jordbrukslandskapet, har nu trängts tillbaka till mossarna. Den rikaste förekomsten av andra
vadare som ljungpipare och grönbena finns också på mossarna, som också är viktiga miljöer för orre och
ängspiplärka.

I Hylte liksom på andra håll i Sverige har fågelfaunan inventerats genom projektet Svenska Häckfågel-
taxeringen. Dessa inventeringar har pågått sedan 1975 och ger genom sin långsiktighet säkra indikationer
på förändringar i fågelfaunan. Några alarmerande förändringar har inte inträffat, men utvecklingen för en
del arter inger farhågor. Sådana arter är gök, göktyta, ladusvala, hussvala, sånglärka, entita, talltita, törn-
skata och stare. För andra arter, såsom korp, nötväcka, gärdsmyg, härmsångare, törnsångare, kungsfågel
och grönsiska har en positiv utveckling konstaterats. Som framgår av exemplen på arter med en negativ
utveckling är det framför allt jordbrukslandskapets fåglar som minskar. Eftersom vi i Hylte inte har den
typen av stordrift som är vanlig i Skåne eller Östergötland har inte jordbrukslandskapets fåglar drabbats
i samma utsträckning hos oss som i landet i stort, men en minskning är tydlig även här.

En annan företeelse som det finns anledning att följa med uppmärksamhet är de vattenberoende arternas
möjlighet att överleva i ett allt starkare utnyttjande av våra sjöar och vattendrag för turism och rekreation.
Än så länge märks ingen nedgång för känsliga arter som storlom och fiskgjuse, men reproduktionen för
storlom är vissa år mycket låg. Den är också extremt känslig för störningar från kanoter och båtar liksom
för variationer i vattenståndet under ruvningstiden. Några arter, som skäggdopping, rödbena och små-
skrake, som under 1970- och 80-talet fanns som häckfåglar i Bolmen och Unnen, är nu borta. Detta har
troligen med ökad frekvens av störningar från båtlivet i dessa sjöar att göra.

Men det finns också exempel på vattenberoende fågelarter som ökat i kommunen. En sådan art är grå-
gåsen, som i början av 1970-talet endast förekom i södra delen av Femsjö, men som nu är spridd över
hela kommunen. Denna expansion har skett samtidigt som kanadagåsens. En alldeles ny fågelart för
kommunen har etablerat sig i naturreservatet Tira öar i Bolmen. Det är storskarven, som nu häckar med
cirka 60 par på en av öarna där, och som fiskar i åtskilliga mindre sjöar i närheten.

Några ord måste också skrivas om de sträckande fåglarna. Större vattendrag utgör ofta ledlinjer för fåg-
larnas sträck och därför har Bolmen en särskild dragningskraft på sträckfåglarna. Särskilt under sydsträcket,
som pågår från mitten av juni till slutet av oktober, kan man, vid lämplig väderlek och lämpliga vindar, få
uppleva dagar med rikligt fågelsträck vid Bolmens eller Unnens stränder. I juni, juli och augusti är det de
arktiska vadarna och tärnorna som passerar. I september kommer rovfåglarna och tranorna och i månads-
skiftet september-oktober kan luften vara full av bofinkar, bergfinkar, grönsiskor eller ringduvor. Allra
sist, i slutet av oktober, är det dags för de mindre sångsvanarna, som efter att ha rastat i Matsaluviken i
Hyltes vänortskommun Lihula i Estland passerar österut på väg till övervitringsområdena i Danmark-
Holland. Gäss och änder från norra Skandinavien eller den ryska tundran kan man också se sådana dagar.

Av de fågelarter, som häckar eller har häckat i Hylte kommun, finns det ett antal, som finns med bland de
s.k. rödlistade arterna i Sverige. Dessa kategoriseras i fem grupper: försvunnen, akut hotad, sårbar, säll-
synt och hänsynskrävande.

Ingen akut eller starkt hotad art finns i Hylte kommun.

Bland de sårbara arterna återfinns nattskärra, mindre hackspett, mindre flugsnappare, göktyta och bivråk
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som häckfåglar i kommunen. Skogsduva och årta har tidigare varit häckfåglar men tillhör inte längre de
arter som häckar inom kommunens gränser. Dessa båda arter räknas också som sårbara.

Missgynnade anses 7 av Hyltes häckfåglar vara. Dessa är:

Smålom Har sin sydligaste häckningsplats i Skandinavien i Hylte kommun.
Numera finns den bara på en lokal.

Skedand Enda häckningsplatsen i kommunen är Jakobs sjö.
Mindre
strandpipare Häckar i grustag eller på annan öppen, stenig mark.
Dvärgbeckasin Känd från endast en plats i kommunen, där förekomsten är oregelbunden.
Storspov Har minskat starkt sedan 1970-talet. Finns numera nästan enbart på mossmark.
Gulärla Förekommer sporadiskt som häckfågel på öppna mossar.
Nötkråka Vanligt förekommande i kommunen.

Det finns också fågelarter, som under sin flyttning rastar i kommunen, och som återfinns bland de röd-
listade arterna. För dessa är ostörda, näringsrika rastplatser nödvändiga under flyttningen mellan de
oftast långt norrut belägna häckningsplatserna och övervintringslokalerna i Europa eller Afrika. Sådana
arter är stjärtand, årta, vitkindad gås och kärrsnäppa.

En lista över de fågelarter som observerats i kommunen återfinns som bilaga 4.

6.2 Däggdjur

Djur som finns
Ett fyrtiotal olika arter av däggdjur finns nu eller har funnits vilda i Hylte kommun under de senaste 2-
300 åren. Många av dessa är små, t.ex. möss, näbbmöss, fladdermöss och sorkar. Andra är stora och
välkända som älgar och rådjur.

Bland de små däggdjuren kan det vara roligt att veta att
den lilla söta hasselmusen finns här och var i vår kommun.
För mer information om de däggdjur som finns eller
har funnits i Hylte hänvisas till bilaga 5.

Djur som fanns
En del djur har funnits tidigare men blivit utrotade på grund av jakt eller förändringar i miljön. Dit hör
t.ex. björn, varg, utter och bäver. Björnen har inte funnits alls i Hylte under 1900-talet och var inte vanlig
under 1800-talet heller. Vargar har inte heller setts till i Hylte under 1900-talet, men var vanliga under
första halvan av 1800-talet. Se bilaga 6 för detaljer om den sista vargjakten i Femsjö. Bävern försvann
också för länge sedan, och det verkar inte finnas minnen eller historier om bäver i Hylte men långt
tillbaka byggde de säkert hyddor i våra åar. Uttern är det djur som försvann senast. Uttrar fanns på flera
håll för 40-50 år sedan.

Nykomlingar
Det finns invandrare bland djuren också. Under de allra senaste åren har mårdhund synts ibland. Går vi längre
bakåt i tiden så tillhör varken dovhjorten, fältharen, råttan, vildkaninen eller minken de djur som från början
varit bofasta i vårt land.

Älg- och rådjursstammarnas utveckling
Under 1800-talet jagade man djuren intensivt och varken älg eller rådjur fanns under vissa perioder i våra
trakter. Älgen syntes vid mitten av 1800-talet inte söder om Östergötland, och runt 1830 fanns det såvitt känt
bara några hundra rådjur i centrala Skåne. Vid den tiden utrotades också bävern från vårt land, men bävrar har
sedan åter släppts ut och etablerat sig som ett av våra djur igen, fast det finns ännu inga bävrar i Hylte.
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Under senare halvan av 1800-talet började älg och rådjur åter att förekomma i våra bygder. Vid sekelskif-
tet var rådjuret spritt upp till Vänern och Mälardalen. I kommunen finns det i några jaktvårdsområden
avskjutningsstatistik för älg över längre tidsperioder, vilken säger en del om älgstammens utveckling.
För området Nissaryd-Mjälleryd-Nyarp-Lindhult-Ekeryd är det extra intressant eftersom det finns do-
kumentation av sannolikt alla älgar som skjutits under 1900-talet. De första älgarna som lär ha skjutits i
Långaryds socken sedan älgen återkommit var en älg 1907 i Sotaryd och två älgar 1908 i Lindhult. Men
statistiken på avskjutning visar att det var en långsam tillväxt av älgstammen. I jaktområdet som nämnts
ovan sköts under åren 1908 – 1950 bara 40 älgar. 12 av dessa sköts under krigsåren 1942-43 och övriga
28 fördelades alltså på 40 år. Dessa siffror gäller för en areal av ca 2 500 hektar.

Fram till slutet på 1960-talet var älgstammen fortfarande ganska gles. Detta illustreras av att avskjut-
ningen på det 2 500 hektar stora området runt Nissaryd var 1 – 3 älgar per år. Rådjursstammen fortsatte
att vara svag under 50-talet och början av 60-talet.

Den svåra stormen 1969 resulterade i en ökad hyggesareal och därmed ökad betestillgång. Detta i kombi-
nation med ändrad jakt (ofta hondjursförbud) och att kvävenedfallet från luftföroreningar gjorde att dit-
tills öppna mossar började växa igen med tall (mer vinterbete för älgen) gjorde att älgstammen ökade
snabbt. I Nissarydsområdet sköts t ex 31 älgar 1982-83 att jämföra med de 40 älgarna som fälldes under
de 42 åren 1908-1950.

Från 1982-83 har älgstammen minskat något men ligger kvar på en historiskt sett mycket hög nivå.
Djuren har också lägre vikt och sjuka djur förekommer oftare. Utvecklingen i kommunen speglar väl
utvecklingen i Sverige i stort. Man har beräknat att älgstammen kulminerade runt 1982 med ca 500 000
älgar före jakten och att rådjursstammen i början på 90-talet utgjordes av mer än 1 miljon djur.

Rådjursstammen ökade främst från 1990 och framåt. Detta hängde framför allt ihop med att rävskabben
gjorde slut på nästan all räv. Ett högt jakttryck kunde inte ersätta rävens påverkan. Under 1999 har räven
visat tecken på att återkomma på de flesta håll, och det finns tecken på att
räven åter börja ha en begränsande inverkan på rådjursstammen.

Vildsvin fanns för länge sedan vild i våra trakter men utrotades. Längst levde
den kvar på Öland där den fanns till 1688. På senare tid har den hållits i hägn.
Rymlingar från dessa hägn har givit upphov till en ny stam av vildsvin och de

är nu åter spridda över stora delar av södra och
mellersta Sverige och förekommer även i Hylte.

Vårt enda vilda kattdjur, lodjuret syns ibland i Hyltes skogar. På sina håll
och vissa år är den så pass talrik att den har betydelse för reglering av
rådjursstammens storlek.

6.3 Grod- och kräldjur
Det finns bara ett tiotal arter av grodor, ormar och ödlor här i Hylte. Alla känner igen huggormar, snokar
och skogsödlor, men det är bäst att inte döda ormar! De hjälper ju till med att fånga möss men man ska
också undvika att slå ihjäl huggormar eftersom man lätt kan förväxla huggorm med den sällsynta
hasselsnoken.

För mer information om de grod- och kräldjur som finns i Hylte hänvisas till bilaga 7.

6.4. Fiskar
Det finns drygt 20 olika sorters fiskar i våra sjöar och åar. Förr i tiden var fiske ett viktigt sätt att skaffa
mat, men numera förekommer yrkesfiske bara i de största insjöarna i Sverige. I de flesta andra vattendrag
är fisket ändå viktigt som fritidssysselsättning. I många sjöar har fiskarter försvunnit som resultat av att
vattnet blivit surare. I de sjöar som man kalkat har fiskbestånden i de flesta fall repat sig igen. De största
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sjöarna som Bolmen och Unnen har än så länge klarat sig utan att kalkas.

För mer information om vilka fiskar som finns i våra vattendrag hänvisas till bilaga 8.

6.5 Ryggradslösa djur
Det finns många sorters ryggradslösa djur. Till dessa räknas t.ex. alla insekter, spindlar, tusenfotingar och
kräftdjur. Det finns tusentals arter, så det är inte lätt att hålla reda på vad som finns och inte finns. För den
som är intresserad kan ett tips vara att försöka känna igen våra dagfjärilar för de är faktiskt inte så många
olika, i alla fall mindre än ett hundra olika arter!

Bland de mer kända ryggradslösa djuren är kräftorna. Den svenska flodkräftan har funnits i en del sjöar
och åar tidigare, men har försvunnit på de flesta håll på grund av att en sjukdom, kräftpest, spridit sig och
på grund av att vattnet blivit försurat. Det lär finnas några flodkräftor kvar i Unnen.

7. Viktiga områden

7.1 Riksintressanta områden
I början av 2000-talet beslutade Naturvårdsverket att utöka antalet områden som kan anses vara av riks-
intresse för naturvården i Sverige. Att ett område är riksintressant utgör i sig inget skydd för området,
utan det är egentligen ett planeringsunderlag för kommunerna. Sju områden i Hylte har beslutats vara av
riksintresse för naturvård:
• Store Mosse-Färgån, 621 hektar. Geovetenskapliga värden, våtmarkskomplex, fauna. Långaryds socken.
• Femsjöbygden, 2 410 hektar. Flora. Femsjö socken.
• Yamossen, 163 hektar. Myrkomplex. Värdefull skogs- och myrmosaik. Naturskog. Torups socken.
• Lunnamossen, 132 hektar. Myrkomplex, skogs- och myrmosaik, sumpskog, värdefull fauna. Södra

Unnaryds socken
• Ivås, 2 hektar. Kulturlandskap. Torups socken.
• Osberg-Bolkabo, 7 hektar. Kulturlandskap. Södra Unnaryds socken.
• Snokamossen, 330 hektar. Myrkomplex, flora och fauna. Torups socken.

7.2 Naturreservat
Det finns sammanlagt åtta naturreservat som helt eller delvis ligger i Hylte kommun. För dessa finns
skötselplaner och annan dokumentation på länsstyrelsen.

Mårås naturreservat
Mårås ligger i Långaryds socken på fastigheten Mårås 1:1 i anslutning till Jansbergssjön. Reservatet
omfattar 45,5 hektar och bildades genom beslut av länsstyrelsen i december 1978. Reservatet består till
största delen av bokskog och redan 1952 avsattes delar av området som domänreservat. Ändamålet med
reservatet är främst att bibehålla och gynna ett av de större spontana bokbestånden i de inre delarna av
Hallands län vid bokens naturliga nordgräns. Dessutom är området av stort värde för rörligt friluftsliv.

Naturreservatet Lintalund
Lintalund ligger i Torups socken på fastigheten Lintalund 1:1, vilken Torups hembygdsförening erhöll
som donation. Reservatet omfattar 13,6 hektar och bildades genom beslut av länsstyrelsen i december
1986. Området kring gården Lintalund utgör en välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap. Tal-
rika odlingsrösen vittnar om gångna tiders odlarmöda. Närmast gården finns en löväng, som fortfarande
brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Denna artrika torräng tillhör en av de sista ännu hävdade
lövängarna i länet. Området ligger inom den naturgeografiska regionen ”sydsvenska höglandets och
smålandsterrängens myrrika västsida”. Väster om Lintalund går Hallandsleden fram. Syftet med reservatet
är att genom kontinuerlig hävd i form av slåtter och bete bevara områdets kulturhistoriska och botaniska
värden.
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Naturreservatet Kloö
Kloö ligger i Femsjö socken på samfälld mark under Ulvanäs. Reservatet omfattar 10,1 hektar och bilda-
des genom beslut av länsstyrelsen i augusti 1988. Området, som är en del av Kloömossen, har uppmärk-
sammats både i länsstyrelsens inventering 1977 och i våtmarksinventeringen 1983. Kloömossen beskrevs
i våtmarksinventeringen på följande sätt: ”Komplexet omfattar mossar med mellanliggande breda kärr-
stråk. Såväl mosseplanen som kärren är så gott som orörda, med väl utbildade strukturer. Storlek och
orördhet ger området vildmarksprägel. Tjärnen och kontakten med Hallasjön bidrar till mångsidigheten”.
Ljungpipare, orre och tjäder finns i området. Reservatet är centralt beläget i Kloömossen. Det utgörs till
största delen av ett topogent kärr med ett välutbildat dråg i centrum. Kärret är bevuxet med myrlilja,
ängsull och flaskstarr tillsammans med vitmossa, och med pors och blåtåtel i kanterna. På fastmarks-
öarna växer naturskog av tall, gran och björk. På den största ön finns lämningar efter ett gammalt soldat-
torp med bl. a. husgrund och fägata. Stället har brukats ännu vid sekelskiftet. Syftet med reservatet är att
bevara området som orörd våtmark och naturskog med dess flora och fauna. Området ska lämnas för fri
utveckling med minsta möjliga kulturpåverkan för att på så sätt låta naturen ta tillbaka vad människan en
gång erövrat.

Naturreservatet Skubbhult
Skubbhult ligger i Femsjö socken på fastigheten Skubbhult 2:2. Reservatet omfattar 22,2 hektar och
bildades genom beslut av länsstyrelsen i mars 1993. Bokskogen i Skubbhult är sedan länge välkänd
genom sitt natursköna läge invid Mellan-Färgens strand. På senare år har också uppmärksammats att
delar av området består av relativt orörd gammelskog med bl. a. intressant lavflora. Skogen växer på en
mjukt kuperad sluttning ner mot sjön. Underlaget utgörs av rikblockig sandig-moig morän och på några
ställen går bergklackar i dagen. Läget är mycket naturskönt och bokskogen fortsätter söderut på grann-
fastigheten. Över större delen av området påträffas odlingsrösen. Liknande odlingsrester har vid Unnaryd
daterats till perioden äldre järnålder - medeltid. Bokskogen är fördelad på fyra bestånd med granplanteringar
emellan. Skogen kan beskrivas som hedbokskog med örtfattigt fältskikt. De äldsta träden är 100-150 år,
och det finns döda och försvagade träd samt hålträd.

På en del av de gamla bokarna finns påväxt av vedsvampar, men framför allt är epifytfloran av lavar och
mossor ställvis mycket riklig. Det finns flera rödlistade lavar, bl. a. liten ädellav, rosa lundlav, mussellav,
liten blekspik och massor med lunglav. Vidare förekommer havstulpanlav, korallav, fjädermossa och
fällmossa. Samtliga dessa arter räknas som goda signalarter för en i övrigt känslig och skyddsvärd flora
och fauna knuten till gammal bokskog. Bivråk och skogsduva har häckat inom området.

Syftet med reservatet är i första hand att bevara området som orörd naturskog med dess flora och fauna.
Större delen ska lämnas för fri utveckling med endast smärre skötselingrepp. Vidare ska reservatet med
hjälp av befintlig strövstig erbjuda naturupplevelser för besökare.

Naturreservatet Ödegärdet
Ödegärdet ligger i Södra Unnaryds socken på fastigheten Unnaryd 4:66. Reservatet omfattar 24,5 hektar
och bildades genom beslut av länsstyrelsen i juni 1995. Området har stora biologiska värden och stor
betydelse för friluftslivet. Ett mycket välbevarat område med fossila åkrar upptäcktes i samband med
riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1983. 1988 upptäcktes även den rika lavfloran i bokhultet.
Bokhultet utgör en rest av ett förr avsevärt större bokskogsområde i västra Småland. Reservatet är natur-
skönt beläget vid Kroksjöns strand strax norr om Unnaryds samhälle. Området är kulturhistoriskt intres-
sant genom ett omfattande system av äldre övergivna odlingslämningar, s k fossila åkrar. Det är botaniskt
intressant bl. a genom bokskogens rika lavflora. Zoologiskt intressant är reservatet som biotop för säll-
synta fåglar. Området har en känslig landskapsbild, har betydelse för friluftslivet samt är pedagogiskt
intressant genom att visa ett övergivet odlingslandskap med rötter i förhistorisk tid. Syftet med reservatet
är att bevara områdets karaktär av bokskog och orörd naturskog med rik flora och fauna samt att slå vakt
om de fossila åkrarna. Vidare ska reservatet främja t ex arkeologisk forskning samt med hjälp av befintlig
strövstig erbjuda naturupplevelser för besökare.
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Naturreservatet Tira öar
Tira öar är en större ögrupp i sjön Bolmens västra del, mellan Tiraholm och Bolmsö på fastigheten
Tiraholm 1:12 i Södra Unnaryds socken. Hela reservatet omfattar 735 hektar, varav 34 hektar är land.
Öarna är till stor del uppbyggda av isälvsmaterial som har bildat ett stort system av rullstensåsar. Strän-
derna kring öarna består till största delen av grus, sten och block, men enstaka sandstränder finns också.
Mitt i området ligger reservatets största ö, Storö. Ön har en högsta höjd på 10 m över vattenytan. Innanför
strandlinjen finns strandhak, 2 m över nuvarande vattenyta, som vittnar om sänkningen av Bolmen i
slutet av 1800-talet.

Delvis  är öarna bevuxna med naturskog, som i vissa partier är urskogsartade. Vanligast förekommande
är tall och gran, men även lövskog finns. På ön Högaholm, i södra delen av reservatet, växer nästan
uteslutande lind. Fältskiktet utgörs huvudsakligen av olika bärris samt ett fåtal örter, gräs och mossor. Ett
lite rikare fältskikt finns på Högaholm, där bl. a. tandrot växer. På Storö växer orkidén knärot tämligen
allmänt. På Högaholm finns en fornlämning av ett hus, en s k källargrop, från medeltiden.

I reservatet finns ett intressant men känsligt fågelliv. Flera rovfågelarter häckar eller förekommer regel-
bundet i området. Exempel på sådana arter är fiskgjuse, bivråk, duvhök, sparvhök och lärkfalk. Bland
vadare häckar drillsnäppan. Även några sjöfåglar häckar här; storlom, storskrake, knipa, gräsand och
kricka. På somrarna kan man se hägrar som tillfälliga gäster. För del av området gäller tillträdesförbud 1
april - 15 juli.

Mogölsmyrens naturreservat
Reservatet omfattar endast en del av Mogölsmyren, vilken är en del av ett större myrkomplex tillsam-
mans med närliggande Ringsmossen. Reservatet omfattar mark både i Femsjö (Torsaberga 1:6, beslut av
länsstyrelsen 1976) och Breareds socknar, totalt ca 33 hektar nästan orört myrområde med både sluttnings-
myr och högmosse. Troligen är Mogölsmyren en försumpningstorvmark. Myren har en ostörd hydrologi
och avvattnas till Fylleån.

Naturvårdsområdet Sjö
Ett 40 hektar stort område skyddades ursprungligen som naturvårdsområde, men med den nya miljöbalken
kan detta jämställas med naturreservat. Området vid Sjö ligger på Unnens västra strand och består av ett
ålderdomligt odlingslandskap med små åkertegar som delvis ligger terrassformat med odlingsrösen emellan.
Den åkermark som inte är hävdad eller blivit skogsbevuxen består idag av örtrik hagmark.

Mellan och kring åkrarna växer lövskog, mestadels ek- och hasselskog men även bokskog förekommer.
Karaktärsarter i skogens fältsikt är liljekonvalj, vitsippa och harsyra. Det variationsrika landskapet invid
sjön Unnen ger möjligheter till ett rikt fågelliv. Området är strövvänligt och från Sjö har man en vacker
utsikt över Unnen.

7.3 Naturminnen
I kommunen finns det fem naturminnen:
• En ek på gårdsplanen av fastigheten Ynnabo 1:4 i Torups socken (Beslutat 1947).
• Tre lindar på fastigheten Nittebo 1:28 i Färgaryds socken (Linnekullen, beslutat 1948).
• Ett område med blåsippor på fastigheten Hylteberg 1:5 i Södra Unnaryds socken (Beslutat 1953).
• En ek på fastigheten Skogsgärde 1:3 i Drängsereds socken (Beslutat 1964)
• Ön Sikö i Jällunden samt två skär i sjön omkring 100 m väster om Sikö i Jälluntofta socken

(Tillträdesförbud 1 mars - 31 augusti, beslutat 1957, kan ev. klassas som naturreservat nu).

7.4 Områden med annat skydd
100 m generellt strandskydd gäller för alla sjöar med undantag för mindre gölar i skogs och myrmark,
vattensamlingar i åkermark och liknande. Det är utvidgat till 200 m i Fjällen, Jansbergssjön, Jällunden,
Kroksjön, Mellan-Färgen, Stora Färgen, Södra Färgen och Unnen och till 300 m vid Bolmen. Strand-
skyddet är till för att styra bebyggelse och annan exploatering.
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Kia holme, Stora och Lilla Slangholmen och Stora och Lilla Förö, alla i Unnen, är förordnade som
fågelskyddsområden med tillträdesförbud 1 april - 15 juli.

7.5 Natura 2000
Vid Rio-konferensen beslutades inte bara om Agenda 21 utan också om gemensamma satsningar för att
bevara jordens biologiska mångfald. EU har svarat upp mot detta genom att identifiera naturtyper och
arter som behöver särskilt skydd inom medlemsstaterna. Geografiska områden, t ex Hallands län, har fått
vissa naturtyper prioriterade, och har EUs uppdrag att föreslå områden som bör ingå i ett nätverk för att
alla naturtyper och arter ska bevaras för framtiden.

För Hallands län har områden godkänts av regeringen och därefter föreslagits till EU i Bryssel. Där har
det emellertid ännu inte fastställts vilka områden som slutligen ska ingå i Natura 2000 nätverket.

För Hylte Kommun har följande 12 områden föreslagits:

Område Areal Naturtyp
Mogölsmyren 34 Högmosse, västlig taiga
Skubbhult 21 Bokskog av fryletyp
Ödegärdet 26 Bokskog av fryletyp
Lintalund 17 Slåtteräng, äldre ekskog på sur sandig mark
Mårås 48 Bokskog av fryle- och örtrik typ
Tira öar 655 Oligo-mesotrofa sjöar, västlig taiga, lindskog
Store mosse-Färgån 126 Högmosse
Dullaberget 19 Västlig taiga, bokskog av fryletyp
Lunnamossen 90 Öppen svagt välvd mosse, västlig taiga
Moshult 2 Örtrik sumpskog
Lidhult 2 Artrik ädellövskog
Skärshultaberg 18 Gammal och artrik bokskog

Att ett område är med i Natura 2000 innebär att det ska skyddas, bevaras och om så krävs skötas, men det
innebär inte nödvändigtvis att området måste bli naturreservat. Flertalet av områdena i Hylte är dock
redan reservat.

7.6 Biotopskydd
Värdefulla områden kan genom avtal mellan staten (via skogsvårdsstyrelsen) och markägaren skyddas
genom s. k. biotopskydd. Sådant skydd har stöd i miljöbalken och är därmed bindande för markägaren.
Inom Hylte kommun finns det fyra sådana områden:
• Tornåsen i Drängsereds socken, 3.5 hektar med gammal naturskogsartad bokskog.
• Kallar i Torups socken, 1.7 hektar med ekdominerad naturskog.
• Moshult i Torups socken, 2.2 hektar äldre örtrik sumpskog (Detta område hyser en mängd hotade arter

och är kanske Hallands förnämsta sumpskog).
• Lidhult i Drängsereds socken, 1.6 hektar med äldre naturskogsartad blandädellövskog med mycket rik

kärlväxtflora.

Dessutom finns två naturvårdsavtal (civilrättsliga avtal mellan markägare och skogsvårdsstyrelse) ge-
nom vilka markägarna förbundet sig att sköta områdena på ett visst sätt för att slå vakt om naturvärdena.
Dessa två områden är:
• Gassbo i Långaryds socken, 11.1 hektar.
• Tannshult i Jälluntofta socken, 4.2 hektar.
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7.7 Fridlysta växter och på annat sätt skyddad natur

Fridlysta växter
I Hallands län är följande växter fridlysta, vilket innebär förbud att plocka eller skada växterna där de
växer vilt:

Backsippa
Blåsippa
Bohusfetknopp
Cypresslummer
Fältsippa

Dessutom är det förbjudet att gräva upp eller plocka liljekonvalj för försäljning.

Annan skyddad natur
Genom Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och information till markägare har kunskapen
om naturvärdena ökat. Genom att skogsbruket certifieras åtar sig markägarna att ta hänsyn till nyckel-
biotoper och andra områden med naturvärden vid skogsbruk även om dessa områden inte har något
lagligt bindande skydd. I skogsvårdslagen finns också bestämmelser om hur naturvårdshänsyn ska tas i
skogsbruket.

8. Planeringsfrågor
Den kommunala översiktsplaneringen skall som miljöpolitiskt instrument bidra till att främja en hållbar
utveckling, främja en hushållande bebyggelsestruktur, slå vakt om tätorternas grönområden, bidra till att
kretsloppsteknik införs och skydda vatten som resurs. Det gör den bl.a. genom att definiera kommunens
målsättningar för det miljöpolitiska arbetet, lokalisera och beskriva den biologiska mångfalden samt att
föreslå åtgärder för att bevara och lämpligt utveckla de konstaterade värdena.

I det pågående arbetet med översyn av kommunens översiktsplan redovisas ämnesvis de områden som är
av allmänt intresse. Det är bl.a. ekologiskt särskilt känsliga områden och områden av speciellt intresse
för naturvård och biologisk mångfald. Vidare redovisas områden med särskilda miljöproblem, områden
som är särskilt känsliga för störningar eller påverkan samt områden av betydelse för kretsloppslösningar.
För samtliga dessa områden redovisas kommunens ställningstaganden och rekommendationer ges för
bevarande och utveckling.

De målsättningar och rekommendationer som formuleras i översiktsplanen tar i hög grad sikte på att
Hylte kommuns utveckling skall grundas på ett kretsloppstänkande i Agenda 21:s anda. Det innebär bl.a.
varsamhet om den i många stycken unika naturmiljön och om den biologiska mångfald som finns. An-
svaret faller naturligtvis tungt på kommunen som stor markägare att föregå med gott exempel.

Vill du veta mer om detaljerna i kommunens översiktsplan så kontakta Plan och Byggnadsförvaltningen.

9. Skötseln av de kommunalt ägda markerna
Gröna skogsbruksplaner har upprättats för Hylte kommuns samtliga skogsmarker under de senaste åren.
En sådan plan innehåller en detaljerad beskrivning av fastigheten/markområdet och ger förslag till skötsel-
åtgärder för de närmaste 10 åren.

Det som skiljer en grön skogsbruksplan från en mer traditionell plan är att den ger förslag till långsiktigt
mål med hänsyn taget till naturen. Målen delas in i klasserna:
PG Produktion med Generell naturhänsyn.

Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av
detaljhänsyn och hänsynsytor.

K Kombinerade mål.
Kombinerade mål med ett uttalat produktionsintresse och ett naturvårdsintresse som vida över-
stiger generell hänsyn.

NS Naturvård Skötselkrävande.
Naturvård utan produktionsintresse där området gynnas av en naturvårdande skötsel.

Nålginst
Praktnejlika
Samtliga orkidéer
Strandvallmo
Tagginst

Idegran
Kransrams
Marrisp
Martorn
Mosippa

Glansbräken
Gullviva
Hedblomster
Hedjohannesört
Hjorttunga
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NO Naturvård Orört.
Naturvård utan produktionsintresse där området lämnas orört.

Hylte kommun är ägare till totalt drygt 1 000 hektar mark, varav 586 hektar produktiv skogsmark. Sko-
gen fördelar sig enligt den gröna skogsbruksplanen på följande målklasser:
PG 58% 338 hektar
K 20% 119 hektar
NS 15% 87 hektar
NO 7%  42 hektar

Delar av skogsområdena som är föreslagna för målklass NS och NO finns i Skärshultaberg och
Bosgården. Dessa områden är också föreslagna att bli kommunala naturreservat.

Vill du veta mer om Hylte kommuns gröna skogsbruksplaner går det bra att kontakta Tekniska förvaltningen.

10. Skolornas arbete med biologisk mångfald

10.1 Varför viktigt?
Forskning och erfarenhet om inlärning har visat att lärandet sker effektivare om alla sinnen mobiliseras.
Ett bra sätt att göra detta är att förlägga undervisning utomhus. Detta ger också möjligheter till ämnes-
integrering, och också möjligheter till att ungdomar lär sig uppskatta utevistelse och naturvärden. För att
stärka lärarnas kompetens i utomhuspedagogik har Hylte kommun satsat på fortbildning av intresserade
lärare. Många av lärarna vid Elias Fries Skola har genomgått denna utbildning och under 2000 ochh 2001
genomförs en ny kurs med skolpersonal från både Hylte och våra vänorter Piecki och Lihula.

10.2 Skolgårdarna

Biologisk mångfald på Elias Fries Skola
Elias Fries Skola har profilerat sig som en miljö- och IT skola. Det finns en odlingslott till varje klassrum
och ett gemensamt växthus för hela skolan. Att arbeta i, och med, naturen är ett naturligt arbetssätt för
personal och barn på Elias Fries Skola. Källsortering och kompostering ingår i det dagliga arbetet.

Till varje hus hör en kompost där allt mat- och trädgårdsavfall slängs. Många av klasserna har dessutom
en inomhuskompost, där man på nära håll kan studera maskarnas arbete med nedbrytning.

Vid inflyttningen fick varje klass tre fruktträd och tre bärbuskar. Klasserna fick själva välja sorter. Träden
och buskarna planterades i anslutning till det egna huset.

I växthuset driver vi varje år upp sommarplantor som barnen sedan planterar ut i blomlådor utanför varje
hus. Vidare så driver vi upp tomat- och gurkplantor till växthuset. Varje år provar vi något nytt att odla
som squash, kronärtskockor, gyllenbär och olika kryddväxter. Kryddväxterna planteras sedan ut i vår
kryddträdgård. I år har vi också på försök drivit upp granplantor.
Med hjälp av elever och personal har vi anlagt en fjärilsträdgård och kryddträdgård på skolan. I fjärils-
trädgården har vi planterat blommor och växter som lockar till sig fjärilar. Dit kan elever och personal
söka sig för att studera fjärilar eller bara för att koppla av en stund.

På skolans område finns en äng. Där har vi planterat ut växter som är typiska for ängen. Trots att ängen
inte är riktigt färdig har vi redan haft ett slåttergille. I ett hörn av ängen håller vi på att anlägga en fornåker
där man kan leka i labyrinten, ha klassråd i domarringen, studera treudden eller gräva efter fornfynd i den
arkeologiska gropen. Här har vi också tänkt plantera ask, hassel och andra inhemska träd och buskar.

Varje klass bestämmer själva vad som ska odlas i trädgårdslanden. De sköts sedan om av barnen tillsam-
mans med föräldrarna. På hösten brukar det bli skördefest.
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Ibland har vi temaodlingar. Årets tema var potatis. Sättpotatis hämtades från Nordiska genbanken. Många
spännande sorter odlades. På vår potatisdag arbetade vi sedan med fakta, forskning och förtäring. Många
uppskattade blått potatismos.

I skolans damm kan man studera livet i vatten. Alla elever på skolan har någon gång håvat i dammen och
kämpat med artbestämning eller bara langat grodyngel. I och runt dammen har vi planterat olika vatten-
växter.

Biologisk mångfald på Torups skola
På Torups Skola finns också skolträdgård med grönsaks- och blomsterodling, fruktträd och kryddland.
Ett rullande schema för årskurserna gör att alla elever får vara med om mysteriet hur det lilla fröet växer
i kompostjorden och blir till mat eller en fin blomma som lockar till sig fjärilar.

 Den ”vilda” delen av skolgården kan delas upp i tre olika biotoper:
• Dungen, med våra vanligaste träd och buskar. På våren hittar vi typiska skogsblommor som vitsippor,

liljekonvalj och gulplister. Vintertid visar det sig vilka djur som lever i vår närmiljö genom spår som
kan avläsas i snön.

• Torrängen. För några decennier sedan gick fåren här på bete. Nu kan man botanisera bland typiska
växter som t. ex. kungsljus, gulsporre, johannesört och rölleka.

• Träsket, är en ännu så länge outforskad miljö i skolans närhet.

Tillsammans med eleverna pågår en utveckling av det pedagogiska arbetet för att maximalt kunna ut-
nyttja de naturresurser som finns i skolans närhet.

10.3 Skolskogen
Elias Fries Skola har genom goda kontakter med Stora Enso AB fått möjligheter att använda ett skogs-
område i närheten av skolan som en skolskog. Hit kan klasser komma för att uppleva skog eller för att
genomföra övningar som kräver större ytor och mer orörd miljö än den skolgården erbjuder.

11. Några viktiga orsaker till förändringar i växt- och djurliv

11.1 Befolkningstryck
Befolkningsökningen och det allt intensivare brukandet av marken och intensiv jakt under 1700- och
1800-talen resulterade i flera arters försvinnande från våra trakter. Naturen förändrades också mycket
med avskogning, svedjebruk, uppodling och dränering. Trots detta bevarades länge ett kulturlandskap
och växtarter som var beroende av slåtter och bete, och vars existens kan ses som resultatet av kanske mer
än 1000 års kontinuerligt brukande av ängar och hagar. Exempel på detta kan vara slåtterblomma och
smörboll som uppges ha funnits vid tiden för Thore Fries strövtåg i Femsjö (ca 1850), men som nu inte
tycks gå att återfinna. Bland djur som försvann tidigt kan nämnas bäver, björn och varg i nu nämnd
ordning. Både älg och rådjur utrotades också från våra trakter men har kommit tillbaka. På senare tid har
befolkningen på landsbygden åter minskat och är nu tillbaka på 1600-talets nivå och är på många håll
bara en fjärdedel av vad den var när det bodde som mest folk ute i bygderna. Men även om inte längre så
många är bofasta utanför tätorterna så är människans påverkan påtaglig och kanske mer genomgripande
än någonsin tidigare.

11.2 Försurning/Övergödning
Försurning av nederbörd, vattendrag och mark som en följd av luftförorening har stor inverkan på natur-
miljön. Mest påtagliga har effekterna i våra sjöar och åar varit, och utan kalkningsinsatser hade många
vattendrag förlorat det mesta av fisken. Tack vare att kalkning gjorts har fiskbestånden klarat sig bättre,
men trots detta är praktiskt taget alla sjöar påverkade av försurning i någon mån. Sötvattensfaunan har
påverkats mycket, speciellt de arter som är mest känsliga för surt vatten (t. ex. laxfiskar, kräfta och mört).
Förändringar i fiskbestånden har påverkat förekomsten av en del fåglar, t ex storlom och fiskgjuse.
En annan följd av luftföroreningar är att nedfallet av flera näringsämnen ökat. Av störst betydelse är det
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ökade kvävenedfallet. Förändringar i vegetationen kan relateras till det ökade kvävenedfallet. Gräs gyn-
nas mer än örter av kväve och effekten är mest tydlig på hyggen där i de flesta fall gräs snart helt domine-
rar. Hjortronens tillbakagång kan bero på att det börjat växa träd på de öppnare områden där hjortronen
trivdes bäst som en följd av ‘gödsling’ via luftföroreningarna. Slåttergubbe, kattfot, tjärblomster och
andra växter som trivs på mager mark missgynnas också. Hundkäx, brännässla, tuv- och kruståtel tillhör
de arter som tydligt gynnas av ökat kvävenedfall. På hyggena konkurrerar i första hand kruståtel effektivt
med bärris. Fjärran är den tid då lingonproduktionen i det här området var ekonomiskt betydelsefull och
utgjorde en bas för handel och industri-verksamhet i t ex Lidhult.

Det är inte helt lätt att precis urskilja effekterna av försurning och övergödning i relation till andra fakto-
rer när det gäller inverkan på växt- och djurliv, men klart är att påverkan är stor. Om inget mer kraftfullt
görs kommer vi att upptäcka att fler arter försvinner medan andra kanske tillkommer.

11.3 Förändringar i jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruket har förändrats påtagligt under århundradena. Under de senaste 100-150 åren har
skogsbete och svedjebruk upphört, och naturskogsrester har i stor utsträckning ersatts med granplanteringar.
Mycket av den mark som odlades upp under 1800-talet och början av 1900-talet kom att bli odlingsmark
bara under en kortare tid. Nu växer åter skog på stora arealer, fast inte samma typ av skog som den som
en gång fanns. Mycket av de riktigt gamla odlings- och slåttermarkerna har också övergivits. Under de
senaste århundradena har stora arealer lövskog, främst bokskog, ersatts av granskog. De flesta betesmar-
ker gödslas med handelsgödsel, vilket gynnar gräs på bekostnad av örter.

Alla dessa förändringar har lett till att arter försvunnit. Hermelinen anser man har missgynnats av igen-
växning av kulturmarker med stenmurar och stenrös. Växtarter som är beroende av betestramp, slåtter
och bränder har blivit alltmer sällsynta.

11.4 Hårt betestryck från de vilda djuren
Under de senaste årtiondena har stammarna av älg och rådjur varit mycket täta och betestrycket har varit
mycket högt. De skogar som nu når slutavverkningsålder etablerades i början av seklet då betestrycket
från viltet var betydligt lägre. Från att under första halvan av 1800-talet ha varit utrotade i vårt område har
både älg och rådjur kommit tillbaka. Ökningen gick sakta ända fram till omkring 1970. Därefter blev det
en snabb ökning. Vår natur har åtminstone under de sista 200 åren aldrig tidigare utsatts för ett så hårt
betestryck från de vilda djuren som under de sista två årtiondena.

Det hårda betestrycket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i skogslandskapet. De arter som älg
och rådjur föredrar betas så hårt att de knappast längre utgör en del av den vanliga floran fastän de
tidigare varit mycket vanliga. Exempel är mjölkört, bärris, hallon, en och även svamp. Vidare de betes-
värda lövträdsarterna som rönn och asp vilka alltmer sällan klarar att komma upp och bli en del av den
nya skogen i samband med föryngring. Även tallen betas hårt. Rådjuren har ändrat sitt födoval och börjat
äta nödfoder som t ex unga granskott. På sina håll har markägare hägnat in skogsplanteringar och skillna-
den på vegetation inom respektive utanför hägnet blir tydliga.

De betesvärda arterna riskerar knappast att försvinna helt och hållet på grund av betestrycket, men de
skogar som nu skapas efter föryngringshuggningar påverkas av viltstammarna på ett sätt som den nu
äldre skogen inte gjorde när den växte upp. Eftersom det är så långa omloppstider i skogen är det viktigt
att vara observant och att skogsägarna har ett skogshistoriskt perspektiv på sin verksamhet. Den indirekta
betydelsen av att vi får en annan karaktär på den skog som nu växer upp är svår att bedöma, men att det
utgör ett hot mot den biologiska mångfalden är tveklöst.

För den enskilde skogsbrukaren är det numera föga attraktivt att plantera tall eftersom älgen alltid orsakar
skador på tallplanteringar. Visserligen betar rådjuren gran, men sällan så intensivt att granplantor dör.
Resultatet av granbetning blir kvalitetsnedsättning p.g.a. dubbeltoppar och tillväxtnedsättning. Men gran
blir ändå ett bättre alternativ än tall. Detta är den generella trenden, och det är väldigt svårt för en enskild
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skogsägare att framgångsrikt syssla med tall när de flesta andra inte gör det. Att då plantera tall blir lite
unikt och resulterar i ett unikt dukat bord för älgen. Skadorna blir än mer garanterade om det bara finns
något lite tall, jämfört med om flertalet skogsägare hade tagit ståndortsanpassning på fullt allvar och
satsat på tall på alla marker där tallen går bra eller där blandbestånd är lämpliga. Genom det ensidiga
granodlandet tillskapas på sikt skogar med lite undervegetation, få lövträd och liten tillgång på bete för
viltet. Det finns därför risk för att vi är inne i en ond cirkel som slutligen kommer att drabba möjligheten
till att ha relativt starka stammar av klövvilt. Rent skogligt torde resultatet bli mer rotröteproblem, mer
stormfällningsproblem, kortare omloppstider och mindre valfrihet i skötseln av den äldre skogen. Detta
är negativt både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Med mer tall får vi bättre skogstillstånd och trevligare
skogar att vistas i, mer bär att plocka, och inte minst på sikt mer viltbete och fortsatt bra stammar av både
jaktbart vilt och annan fauna.

11.5 Vattenkraftsutbyggnad
Både små forsar och forsar och fall i större vattendrag har tagits i anspråk för vattenkraft. Detta har en
lång historia, och aktiviteterna har missgynnat en del arter och gynnat en del andra. Fransfladdermus är
en art som trivs i stenkonstruktioner vid gamla kvarnar, och som missgynnas när sådana konstruktioner
inte längre underhålls. Mer påtagligt är ändå de arter som missgynnats av vattenkraftsutbyggnad. Lax-
och laxöring kan inte längre vandra upp från havet till t ex Nissans och Fylleåns övre lopp. Forsärlan är en
fågel som mist lämpliga biotoper när forsar försvunnit.

11.6 Störningar från det rörliga friluftslivet
Även om stora delar av Hylte är glest besökt av människor under sommaren när naturen är barnkammare
för fåglar och andra djur så kan på sina håll häckande fåglar bli allvarligt störda under häckningstiden.
Exempel på arter som lätt kan bli störda av fritidsfolk är storlom och fiskgjuse. Dessa häckar ofta på öar,
och ett enda lite mer långvarigt besök under den känsliga tiden kan resultera i att en häckning spolieras.
Generellt ska man alltid lämna fåglars bo så snart man upptäckt att man är
nära.

12. Vad kan vi göra nu?

12.1 Öka medvetenhet och intresse
Intresse för naturen som delas av många människor är en
nödvändig förutsättning för att vad som händer i naturen
ska upplevas som viktigt. Skolan har här en stor möjlighet ge-
nom att lyfta fram all den natur som vi har in på knutarna i
Hylte. Lärarnas satsning på utomhuspedagogik och miljö är vik-
tig. Med rätt upplägg kan både intresse och känslomässiga band ska-
pas till den natur som vi alla ytterst är helt beroende av.

Det finns möjligheter till att förbättra informationen om vår natur. Information kan rikta sig både till oss
som bor i Hylte och till våra besökare. Vi har många fina naturområden utanför reservaten som skulle
kunna vara uppskattade utflyktsmål om de var mer kända.

Nissanleden iordningställdes för några år sedan men är nu i behov av upprustning.

Gula spåret i Femsjö har stor betydelse för besökare från när och fjärran. Det har hittills underhållits av
Femsjö hembygdsförening.

Lärande turism är ett sätt att påverka attityder och värderingar. Kunskap om naturens rikedom och upple-
velser i naturen är en av förutsättningarna för att vi och andra ska bry oss om vad som händer med
naturen! Kunskap är också nödvändig för att vi och kommande generationer ska kunna nyttja naturen
utan att förstöra den. Störning från friluftsliv kan vara förödande för vissa arter. Kunskap om dessa arters
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krav behöver kombineras med skydd av vissa platser och tillsyn av att sådant skydd respekteras.

En utflykts- och lärguide skulle kunna sammanställas.

12.2 Kommunala reservat
Sedan länge har områdena runt Bosgårdsfallet i Torup och Skärshultaberg varit föreslagna att bli naturre-
servat. Sedan ett antal år tillbaka är det möjligt för kommunen att fatta beslut om reservat, och arbete
pågår med att förbereda reservatsbeslut för dessa båda områden.

12.3 Markägarnas särskilda roll
Att uppnå en god balans mellan stammarna av älg och rådjur och vegetationen är i första hand markägarnas
ansvar. Det finns två förhållanden som bör diskuteras; dels jakttrycket och dels skogsplanterandet sett
över större arealer. Jakttrycket i kombination med rovdjurstrycket måste vara sådant att klövviltstammarna
hålls på lämplig nivå. Vad gäller skogsplantering vore det önskvärt att alla markägare satsade på att få
tallinslag i alla föryngringar på svagare marker, på rotrötemarker och på grusåsar, antingen genom själv-
sådd från fröträd eller genom att plantera tall. Senare under omloppstiden kan trädslagsblandningen sty-
ras mot tall i samband med röjning och gallring. För att inte riskera totalt misslyckade föryngringar med
bara tall är det bäst att undvika rena tallföryngringar så länge betestrycket är så högt som det är nu. För att
uppnå detta krävs information till och diskussion bland jägare och skogsägare.

För att långsiktigt trygga fortlevnaden av sällsynta arter som finns i nyckelbiotoper med lövskog i Hylte
kommun behöver generellt andelen löv- och ädellövskog öka på bekostnad av granskogen. För att uppnå
detta krävs både fortsatt skydd av nyckelbiotoper och frivilliga initiativ från markägare.

Skogsvårdsstyrelsen har en aktionsplan för biologisk mångfald för Hylte kommun. Via rådgivning, in-
formation, utbildning och lagtillsyn vill man verka för att den biologiska mångfalden bevaras och för-
stärks.

12.4 Skötseln av de kommunalt ägda markerna
För kommunens skötsel av den kommunalt ägda skogsmarken utgör ge gröna skogsbruksplanerna det
viktigaste planeringsunderlaget. Dessa planer är avsedda att indikera avvägningarna mellan ekonomiskt
intresse och intresset att bevara vissa naturmiljöer med hänsyn till värdet ur bevarandesynpunkt eller för
rekreation. Särskilt i de tätortsnära områdena väger rekreationsintressena tungt och det har tagits fram s k
tätortsnära planer för vissa av dessa områden.

Kommunen avser fortsättningsvis att följa de gröna planerna och har med hjälp av Södra Skogsägarna
certifierat sitt skogsinnehav. Detta innebär bl. a. att:
• Hänsyn tas till nyckelbiotoper.
• Naturvärdesträd bevaras.
• Andelen löv skall öka.
• Torrträd och död ved lämnas.
• Skogsbruk skall ej bedrivas på våtmark.

De marker som kommunen förvärvat i exploateringssyfte skall hållas i vårdat skick.

12.5 Friesarnas älsklingsängar i Södra Bökeberg
Elias Fries har uppgivit att många växter, och speciellt många sällsynta växter finns i Södra Bökeberg.
Elias son Thore, som också var botanist, har givit något av en förklaring till att mycket botaniserande
tycks ha ägt rum i Bökeberg. Följande citat hämtas ur ’Botaniska anteckningar rörande Femsjö socken i
Småland’ af Thore Magnus Fries, ur Nya botaniska notiser No 4, april 1852 (Svenska namn inom parantes
har lagts till):
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”…jag är säker på, att de flesta med mig gerna dröja under letande i de vackra löfängar, som här finnas
och som äro de enda tillflyktsorter inom Femsjö för åtskilliga allmänna växter såsom Anemone hepatica
(Blåsippa), Paris (Ormrot), Trollius (Smörboll), Pyrola rotundifolia (Vitpyrola), Parnassia (Slåtter-
blomma), Salix nigricans (Svartvide; en enda buske enl. Fries) m. fl. Äfven utan någon ledning blifver
man dock aldrig obelönt på sine vandringar kring detta ställe, som utgör, så att säga, perlan inom
Femsjö socken.”

Ett återbesök 150 år senare ger lön för mödan. Blåsippor växer fortfarande ganska ymnigt, och fortsatta
efterforskningar kan kanske leda till att fler arter som far och son Fries uppgivit kan återfinnas.

Fortsatt hävd (helst slåtter) av området är givetvis mycket önskvärd så att granskogen inte tar över.
Slåttern som pågick i området lämnar fortfarande sina spår i floran.

I länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering (Håkansson och Sjögren, 1992) har kulturlandskapet i
Bökeberg omnämnts, men det förefaller endast vara den torrare delen som ligger högst belägen och där
det finns fornlämningar som studerats. Den flora av krävande arter som Fries beskriver tycks ha förbi-
setts. Hela slänten med dess gradient från torr mark till fuktig översilningsäng längre ner är botaniskt
intressant.

12.6 Roten
Ett område som är viktigt ur fågelsynpunkt är Roten utanför Unnaryd. Roten-området utgörs av en sänkt
sjö som är betydelsefull och välkänd för sitt rika fågelliv, bl. a. som rastplats för änder samt häcknings-
plats för trana och sångsvan. Roten är också det säkraste stället inom kommunen att höra dvärgbeckasin-
ens spel om våren. Efter sjösänkningen håller våtmarken på att utvecklas mot en högmosse, och det finns
risk för att naturvärdena minskar. Restaureringsåtgärder vore önskvärda.

12.7 Finansiering av speciella åtgärder
I allt väsentligt måste vård av vårt arv av biologisk mångfald ingå som en naturlig del i jord- och skogs-
bruk. Andra hot mot arters fortbestånd bör undanröjas så långt det är möjligt, exempelvis måste
övergödningen reduceras till en sådan nivå att olika konkurrenssvaga växter inte hotas av de kväve-
gynnade arterna.

Men för vissa områden krävs mer än vardagshänsyn om inte naturvärdena ska äventyras. En del av dessa
har redan skydd i form av t ex naturreservat eller naturminnen, andra inte. Staten kan bidra till skötsel av
naturreservat, men anslagen har varit knappa under alla år.

Alla invånare i Hallands län bidrar årligen till naturvård och friluftsliv genom att två kronor per person
reserveras för ’Västkuststiftelsen’. Denna stiftelse har medverkat till bildandet av många reservat i Väst-
sverige och förvaltar också många fina naturområden. Stiftelsen kan också lämna bidrag till samverkans-
projekt mellan t ex  kommun och hembygdsföreningar för mindre projekt av regional eller lokal bety-
delse. Stiftelsen har funnits sedan 1962 men hittills har de resurser som nått Hylte varit mycket ringa, om
några alls. Några offensiva satsningar inom kommunen, antingen vad gäller områden av riksintresse eller
vad gäller mer lokala samverkansprojekt skulle kanske kunna få finansiellt stöd från stiftelsen.

Kommunen skulle t ex kunna söka stöd från stiftelsen för att underhålla naturvärden i Femsjö-området.
Detta borde stiftelsen kunna bedöma positivt eftersom det är av intresse både lokalt, regionalt, nationellt
(riksintresse) och internationellt. Femsjö tar också emot besökare från både när och fjärran.
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Bilaga 1: Semir Maslos dokumentation av området mellan Nissastigen och södra infarten till Hyltebruk.

Vid södra infarten från Nissastigen till Hyltebruk finns ett artrikt och blomsterrikt område som förtjänar speciell uppmärk-
samhet. Det är ungefär 100 m x 250 m, och ligger mellan Nissan och Nissastigen, just norr om infarten mot Hyltebruk.
Vegetationen har en ängsartad karaktär med stor artrikedom. Där finns ca 300 olika kärlväxter, d v s nästan hälften av alla
arter som förekommer vilda i kommunen.

Särskilt märks ett stort inslag av gräs (Calamagrostis spp)  och strutbräken, vilka ger växtsamhället en speciell prägel. Efter-
som markens fuktighetsförhållanden varierar inom området finns det möjlighet för både arter som kräver mycket vatten och
arter som klarar torka att trivas.

Dominerande arter i östra delen är grenrör (Calamagrostis canescens), piprör (Calamagrostis arundinaceae), backstarr (Carex
ericetorum) och slidstarr (Carex vaginata).

Markvegetationen domineras i västra delen av stenbär (Rubus saxatilis) på torrare mark, och trådtåg (Juncus filiformis), ryltåg
(Juncus articulatus), kärrsälting (Triglochin palustre) på fuktigare mark. Mot norra delen blir vegetationen alltmer påverkad
av mänskliga aktiviteter. Här finns t ex gråbo (Artemisia vulgaris), brudtistel (Cirsium heterophyllum), åkertistel (Cirsium
arvense), baldersbrå (Matricaria inodora) och  även blåeld (Echium vulgare) och fårtunga (Anchusa arvensis).

Vegetationen inventerades under augusti och september 1997. En fullständig artlista har upprättats.

Semir Maslo
Oktober 1997

Några sällsynta och intressanta växter som påträffats inom området:

1.TIBAST 12.JUNGFRU MARIE NYCKLAR
2.STJÄRNLOKA 13.GRÖNVIT NATTVIOL
3.DVÄRGMANDEL 14.STRUTBRÄKEN
4.BLÅELD 15.GRENRÖR
5.PIMPINELLROS 16.KÄRRSÄLTING
6.BOCKROT 17.BÄCKBRÄMSA
7.STORRAMS 18.PIPRÖR
8.MAJSMÖRBLOMMA 19.SLIDSTARR
9.STRANDRIFT 20.BACKSTARR
10.BRUDTISTEL 21.BERGRÖR
11.GULKÄMPAR 22.LUNDELM
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Bilaga 2: Biologisk mångfald utmed en gammal härväg

När man färdas på Gamla Nissastigen genom Nissaryds by en vacker sommardag kan man få uppleva mycket rikt blommande
vägkanter. Vägverket har uppmärksammat detta och avsatt en 600 m lång vägsträcka som numera vårdas på gammalt beprö-
vat sätt med sen lieslåtter, varefter de avslagna örterna får ligga kvar någon vecka för att fröa av sig och sedan forslas bort.

I juli månad 1998 gjorde biologen Semir Maslo en florainventering utmed denna sträcka och fann 111 olika arter. En bidra-
gande orsak till denna blomsterprakt är troligen att det bedrivs ekologisk odling, utan konstgödsel och giftbesprutning, på
åkrar och betesmarker utmed denna sträcka sedan c:a 15 år tillbaka. Men det finns möjligen också en annan förklaring till den
ovanligt rika floran.

Gamla Nissastigen är en av de äldsta vägarna i Sydsverige. Här har varit livlig trafik genom många århundraden. Det började
troligen med ridstigar på båda sidor om ån Nissan. Den så kallade ”Vekavägen”, som ännu bitvis finns kvar, mellan Färgaryds
kyrka och Gassljunga by är troligen en bit av en på Nissans östra sida belägen ”Nissastig”. För denna teori talar det faktum att
de flesta kyrkorna i bygden ligger på Nissans  östra sida. Det skall enligt traditionen ha funnits ett vadställe över Nissan strax
intill Färgaryds kyrka. Under alla de krig och fientligheter som förekom, allt under 1500- och 1600-talen med härar som drog
fram och åter genom bygden, förbättrades Nissastigen och kom så småningom att helt gå på västra sidan av Nissan.

I Nissaryds by fanns gästgivaregård vilket bidrog till att detta var en naturlig rastplats för alla olika vägfarande som hade
ärende ”uppåt Småland” eller ”utåt Halland”.

Här drog krigshärar fram, danska och svenska om varandra, postdiligensen bytte hästar, höga herrar, kungar, drottningar,
prinsessor, präster och tjänstemän färdades genom bygden, munkar vandrade mellan klostren och så kallat vanligt folk hade
också ärenden utmed den gamla vägen. Nog är det troligt att även ett och annat frö följde med vagnshjulen, hästhovarna eller
vandrarens fotbeklädnad och så småningom hamnade utmed vägen. Möjligen är det detta som än idag sätter spår utmed
vägkanterna.

Tänk om den gamla vägen kunde berätta! Vilken historiebeskrivning vi skulle fått.

Birgitta Holmen
Nissaryd Gallagård
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Bilaga 3: Lista över kärlväxter i Hylte kommun funna av Semir Maslo

1. Abies alba silvergran tillfällig
2. Acer campestre naverlönn tillfällig
3. Acer ginnala ginnalalönn tillfällig
4. Acer platanoides lönn vanlig
5. Acer pseudoplatanus tysklönn ganska vanlig
6. Acer tataricum rysk lönn tillfällig
7. Achillea millefolium ssp. millefolium röllika vanlig
8. Achillea ptarmica nysört vanlig
9. Aconitum x. storkianum trädgårdsstormhatt tillfällig
10. Actaea spicata trolldruva mycket sällsynt
11. Adoxa moschatellina desmeknopp mycket sällsynt
12. Aegopodium podagraria kirskål vanlig
13. Aesculus hippocastanum hästkastanj tillfällig
14. Agrostis canina brunven ganska vanlig
15. Agrostis capillaris rödven vanlig
16. Agrostis gigantea storven vanlig
17. Agrostis stolonifera krypven vanlig
18. Agrostis vinealis bergven sällsynt
19. Ajuga pyramidalis blåsuga ganska vanlig
20. Ajuga reptans revsuga tillfällig
21. Alchemila filicaulis ssp. filicaulis späddaggkåpa vanlig
22. Alchemila subglobosa valldaggkåpa mycket sällsynt
23. Alchemilla acutiloba stjärndaggkåpa ganska vanlig
24. Alchemilla glabra glatt daggkåpa ganska vanlig
25. Alchemilla glaucescens sammetsdaggkåpa vanlig
26. Alchemilla plicata trubbdaggkåpa mycket sällsynt
27. Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa vanlig
28. Alisma plantago-aquatica svalting vanlig
29. Allium schoenoprasum gräslök tillfällig
30. Alnus glutinosa klibbal vanlig
31. Alnus incana ssp. incana gråal tillfällig
32. Alopecurus geniculatus kärkavle vanlig
33. Alopecurus pratensis ängskavle ganska vanlig
34. Amaranthus retroflexus svinamarant tillfällig
35. Amelanchier lamarckii prakthäggmispel tillfällig
36. Amelanchier spicata häggmispel sällsynt
37. Anchusa arvensis fårtunga vanlig
38. Anchusa officinalis oxtunga mycket sällsynt
39. Andromeda polifolia rosling ganska vanlig
40. Anemone apennina knölsippa tillfällig
41. Anemone blanda balkansippa tillfällig
42. Anemone nemorosa vitsippa vanlig
43. Anemone ranunculoides gulsippa tillfällig
44. Anemone sylvestris tovsippa tillfällig
45. Anethum graveolens dill tillfällig
46. Angelica sylvestris strätta vanlig
47. Antennaria dioica kattfot mycket sällsynt
48. Anthemis arvensis åkerkulla sällsynt
49. Anthemis tinctoria färgkulla mycket sällsynt
50. Anthoxanthum odoratum ssp. odoratum vårbrodd vanlig
51. Anthriscus sylvestris hundloka vanlig
52. Anthyllis vulneraria getväppling ganska vanlig
53. Apera spica-venti åkerkösa sällsynt- tillfällig
54. Aphanes arvensis jungfrukam mycket sällsynt
55. Aquilegia vulgaris akleja tillfällig
56. Arabidopsis thaliana backtrav vanlig
57. Arabis glabra rockentrav sällsynt
58. Arctium lappa stor kardborre mycket sällsynt
59. Arctium minus liten kardborre sällsynt
60. Arctium tomentosum ullig kardborre sällsynt
61. Arctostaphylos uva-ursi mjölon sällsynt
62. Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia sandnarv vanlig
63. Armeria maritima ssp. maritima trift sällsynt
64. Armoracia rusticana pepparrot tillfällig
65. Arnica montana slåttergubbe ganska vanlig
66. Arrhenatherum elatius knylhavre ganska vanlig
67. Artemisia campestris ssp. campestris fältmalört sällsynt
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68. Artemisia vulgaris var. vulgaris gråbo vanlig
69. Aruncus dioicus plymspirea tillfällig
70. Asplenium trichomanes ssp. trichomanes svartbräken mycket  sällsynt
71. Aster novi-belgii höstaster tillfällig
72. Astrantia major stjärnloka tillfällig
73. Athyrium filix-femina majbräken vanlig
74. Atriplex patula vägmålla sällsynt
75. Avena sativa havre tillfällig
76. Avenula pratensis ängshavre sällsynt
77. Avenula pubescens luddhavre ganska vanlig
78. Barbarea stricta strandgyllen mycket  sällsynt
79. Barbarea vulgaris ssp. arcuata sommargyllen vanlig
80. Bellis perennis tusensköna tillfällig
81. Berberis thunbergii häckberberis tillfällig
82. Berteroa incana sandvita mycket sällsynt
83. Betula pendula vårtbjörk vanlig
84. Betula pubescens ssp. pubescens glasbjörk vanlig
85. Bidens tripartita brunskära sällsynt
86. Bistorta major stor ormrot tillfällig
87. Blechum spicant kambräken ganska vanlig
88. Borago officinalis gurkört tillfällig
89. Brassica napus ssp. napus raps tillfällig
90. Brassica rapa ssp. sylvestris åkerkål vanlig
91. Briza maxima jättedarrgräs tillfällig
92. Briza media darrgräs sällsynt
93. Briza minor tillfällig
94. Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus luddlosta vanlig
95. Bromus inermis foderlosta sällsynt
96. Bromus tectorum taklosta mycket  sällsynt
97. Bupleurum rotundifolium tillfällig
98. Calamagrostis arundinacea piprör ganska vanlig
99. Calamagrostis canescens grenrör vanlig
100. Calamagrostis epigejos bergrör vanlig
101. Calamagrostis purpurea brunrör sällsynt
102. Calitriche hamulata klolånke ganska vanlig
103. Calla palustris missne ganska vanlig
104. Callitriche cophocarpa sommarlånke mycket  sällsynt
105. Callitriche palustris smålånke sällsynt
106. Callitriche stagnalis dikeslånke vanlig
107. Calluna vulgaris ljung vanlig
108. Caltha palustris ssp. palustris kabbleka vanlig
109. Calystegia sepium ssp. sepium snårvinda ganska sällsynt
110. Calystegia sepium ssp. spectabilis skär snårvinda tillfällig
111. Campanula glomerata toppklocka tillfällig
112. Campanula persicifolia stor blåklocka tillfällig
113. Campanula rapunculoides knölklocka ganska vanlig
114. Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia blåklocka vanlig
115. Cannabis sativa hampa tillfällig
116. Capsella bursa-pastoris lomme vanlig
117. Caragana arborescens häckkaragan tillfällig
118. Cardamine amara bäckbräsma ganska vanlig
119. Cardamine hirsuta bergbräsma sällsynt
120. Cardamine pratensis ängsbräsma vanlig
121. Cardaminopsis arenosa sandtrav ganska vanlig
122. Carduus crispus krustistel sällsynt
123. Carex acuta vasstarr vanlig
124. Carex canescens gråstarr vanlig
125. Carex caryophyllea vårstarr sällsynt
126. Carex demissa grönstarr vanlig
127. Carex digitata vispstarr sällsynt
128. Carex dioica nålstarr ganska vanlig
129. Carex echinata stjärnstarr vanlig
130. Carex elonganta rankstarr ganska vanlig
131. Carex ericetorum backstarr sällsynt
132. Carex hirta grusstarr sällsynt
133. Carex lasiocarpa trådstarr ganska vanlig
134. Carex limosa dystarr ganska vanlig
135. Carex nigra var. nigra hundstarr vanlig
136. Carex ovalis var. ovalis harstarr vanlig
137. Carex pallescens blekstarr vanlig
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138.Carex panicea hirsstarr vanlig
139. Carex pilulifera pillerstarr vanlig
140. Carex remota skärmstarr mycket sällsynt
141. Carex rostrata flaskstarr vanlig
142. Carex spicata piggstarr sällsynt
143. Carex vaginata slidstarr sällsynt
144. Carex vesicaria blåsstarr ganska vanlig
145. Carex viridula var. viridula ärtstarr sällsynt
146. Carpinus betulus avenbok tillfällig
147. Carum carvi kummin sällsynt
148. Centaurea cyanus blåklint tillfällig
149. Centaurea dealbata strävklint tillfällig
150. Centaurea jacea rödklint ganska sällsynt
151. Centaurea montana bergklint tillfällig
152. Cerastium arvense fältarv vanlig
153. Cerastium fontanum ssp. vulgare hönsarv vanlig
154. Cerastium glomeratum knipparv sällsynt
155. Cerastium semidecandrum vårarv vanlig
156. Cerastium tomentosum silverarv tillfällig
157. Cercidiphyllum japonicum katsura tillfällig
158. Chaenorhinum minus småsporre ganska vanlig
159. Chaerophyllum temulum hårkörvel mycket sällsynt
160. Chamomilla recutita kamomill tillfällig
161. Chamomilla suaveolens gatkamomill vanlig
162. Chelidonium majus skelört sällsynt
163. Chenopodium album svinmålla vanlig
164. Chenopodium polyspermum fiskmålla ganska vanlig
165. Chenopodium rubrum rödmålla ganska sällsynt
166. Chinodoxa gigantea stor vårstjärna tillfällig
167. Chrysanthemum segetum gullkrage sällsynt
168. Chrysosplenium alternifolium gullpudra mycket sällsynt
169. Cicuta virosa var. virosa sprängört ganska vanlig
170. Cirsium arvense åkertistel vanlig
171. Cirsium helenioides borsttistel tillfällig
172. Cirsium palustre kärrtistel vanlig
173. Cirsium vulgare vägtistel ganska vanlig
174. Colchicum autumnale tidlösa tillfällig
175. Consolida regalis riddarsporre tillfällig
176. Convallaria majalis liljekonvalj vanlig
177. Convolvulus arvensis åkervinda mycket sällsynt
178. Conyza canadensis kanadabinka tillfällig
179. Cornus alba ssp. alba korallkornell tillfällig
180. Cornus alba ssp. stolonifera videkornell tillfällig
181. Cornus mas körsbärskornell tillfällig
182. Cornus sanguinea skogskornell tillfällig
183. Cornus suecica hönsbär vanlig
184. Corydalis solida stor nunneört tillfällig
185. Corylus avellana hassel vanlig
186. Cotoneaster bullatus rynkoxbär tillfällig
187. Cotoneaster lucidus häckoxbär tillfällig
188. Crataegus grayana häckhagtorn tillfällig
189. Crataegus monogyna trubbhagtorn sällsynt
190. Crepis paludosa kärrfibbla sällsynt
191. Crepis tectorum ssp. tectorum klofibbla sällsynt
192. Crocus luteus gullkrokus tillfällig
193. Crocus vernus vårkrokus tillfällig
194. Cymbalaria muralis murreva tillfällig
195. Cynosurus cristatus kamäxing sällsynt
196. Cystopteris fragilis ssp. fragilis stenbräken sällsynt
197. Cytisus scoparius harris tillfällig
198. Cytisus x praecox vårginst tillfällig
199. Dactylis glomerata ssp. glomerata hundäxing vanlig
200. Dactylorhiza maculata ssp. maculata jungfru Marie nycklar vanlig
201. Danthonia decumbens knägräsganska vanlig
202. Daphne mezerum tibast tillfällig
203. Datura stramonium var. stramonium spikklubba tillfällig
204. Dentaria bulbifera tandrot mycket sällsynt
205. Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa tuvtåtel vanlig
206. Deschampsia flexuosa kruståtel vanlig
207. Descurainia sophia stillfrö sällsynt
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208. Dianthus barbatus borstnejlika tillfällig
209. Dianthus deltoides backnejlika ganska vanlig
210. Digitalis purpurea fingerborgsblomma tillfällig
211. Doronicum columnae balkangemsrot tillfällig
212. Drosera anglica storsileshår sällsynt
213. Drosera intermedia småsileshår ganska vanlig
214. Drosera rotundifolia rundsileshår vanlig
215. Dryopteris carthusiana skogsbräken ganska vanlig
216. Dryopteris dilatata lundbräken vanlig
217. Dryopteris expansa nordbräken ganska vanlig
218. Dryopteris filix-mas träjon vanlig
219. Echinops bannaticus blå bolltistel tillfällig
220. Echium vulgare blåeld sällsynt
221. Elaeagnus commutata silverbuske tillfällig
222. Elatine hexandra skaftslamkrypa mycket  sällsynt
223. Eleocharis mamillata veksäv ganska vanlig
224. Eleocharis palustris knappsäv vanlig
225. Eleocharis quinqueflora tagelsäv sällsynt
226. Eleocharis uniglumis agnsäv sällsynt
227. Eleogiton fluitans flytsäv ganska vanlig
228. Elodea canadensis vattenpest tillfällig
229. Elytrigia repens ssp. repens kvickrot vanlig
230. Empetrum nigrum ssp. nigrum kråkbär vanlig
231. Epilobium adenocaulon amerikansk dunöry vanlig
232. Epilobium angustifolium mjölke vanlig
233. Epilobium ciliatum vit dunört sällsynt
234. Epilobium collinum backdunört sällsynt
235. Epilobium hirsutum rosendunört sällsynt
236. Epilobium montanum bergdunört vanlig
237. Epilobium palustre kärrdunört vanlig
238. Equisetum arvense åkerfräken vanlig
239. Equisetum fluviatile sjöfräken vanlig
240. Equisetum pratense ängsfräken sällsynt
241. Equisetum sylvaticum skogsfräken vanlig
242. Eranthis hyemalis vintergäck tillfällig
243. Erica tetralix klockljung vanlig
244. Erigeron acer ssp. acer gråbinka ganska vanlig
245. Erigeron annuus sommarbinka tillfällig
246. Eriophorum angustifolium ängsull ganska vanlig
247. Eriophorum gracile kärrull mycket sällsynt
248. Eriophorum vaginatum tuvull vanlig
249. Erodium cicutarium skatnäva ganska vanlig
250. Erophila verna nagelört vanlig
251. Erysimum cheiranthoides åkerkårel vanlig
252. Eschscholtzia californica sömntuta tillfällig
253. Euphorbia cyparissias vårtörel tillfällig
254. Euphorbia helioscopia revormstörel vanlig
255. Euphorbia peplus rävtörel sällsynt
256. Euphrasia stricta var. stricta vanlig ögontröst ganska vanlig
257. Evonymus europaeus benved tillfällig
258. Fagopyrum esculentum bovete tillfällig
259. Fagus sylvatica bok vanlig
260. Fallopia convolvulus åkerbinda vanlig
261. Fallopia japonica parkslide tillfällig
262. Fallopia sachalinensis jätteslide tillfällig
263. Festuca ovina fårsvingel vanlig
264. Festuca pratensis ängssvingel vanlig
265. Festuca rubra ssp. rubra rödsvingel vanlig
266. Filago arvensis ullört sällsynt
267. Filipendula ulmaria älggräs vanlig
268. Fragaria vesca smultron vanlig
269. Frangula alnus brakved vanlig
270. Fraxinus excelsior ask vanlig
271. Fumaria officinalis jordrök ganska vanlig
272. Gagea lutea vårlök sällsynt
273. Galanthus nivalis snödroppe tillfällig
274. Galeopsis bifida toppdån vanlig
275. Galeopsis ladanum mjukdån sällsynt
276. Galeopsis speciosa hampdån vanlig
277. Galeopsis tetrahit pipdån vanlig

32



278. Galinsoga ciliata hårgängel tillfällig
279. Galium album stormåra vanlig
280. Galium aparine snärjmåra ganska vanlig
281. Galium boreale vitmåra vanlig
282. Galium palustre ssp. palustre vattenmåra vanlig
283. Galium saxatile stenmåra vanlig
284. Galium uliginosum sumpmåra sällsynt
285. Galium verum ssp. verum gulmåra vanlig
286. Genista pilosa hårginst sällsynt
287. Gentiana pneumonanthe klockgentiana sällsynt
288. Geranium columbinum duvnäva sällsynt
289. Geranium molle mjuknäva sällsynt
290. Geranium pusillum sparvnäva ganska vanlig
291. Geranium pyrenaicum skuggnäva mycket sällsynt
292. Geranium robertianum stinknäva sällsynt
293. Geranium sanguineum blodnäva tillfällig
294. Geranium sylvaticum skogsnäva ganska vanlig
295. Geum coccineum tillfällig
296. Geum rivale humleblomster vanlig
297. Geum urbanum nejlikrot vanlig
298. Glechoma hederacea jordreva vanlig
299. Glyceria fluitans mannagräs vanlig
300. Glyceria maxima jättegröe sällsynt
301. Gnaphalium sylvaticum skogsnoppa vanlig
302. Gnaphalium uliginosum sumpnoppa vanlig
303. Gymnocarpium dryopteris ekbräken vanlig
304. Hedera helix murgröna tillfällig
305. Hepatica nobilis blåsippa sällsynt
306.  Herniaria glabra knytling mycket sällsynt
307. Hesperis matronalis hesperis tillfällig
308. Hieracium aurantiacum rödfibbla ganska vanlig
309. Hieracium grupp Silvaticiformia skogsfibblor ganska vanlig
310. Hieracium grupp Tridentata styvfibblor vanlig
311. Hieracium grupp Vulgatiformia hagfibblor vanlig
312. Hieracium lactucella revfibbla vanlig
313. Hieracium pilosella gråfibbla vanlig
314. Hieracium umbellatum flockfibbla vanlig
315. Hippophae rhamnoides havtorn tillfällig
316. Hippuris vulgaris hästsvans ganska vanlig
317. Holcus lanatus luddtåtel vanlig
318. Holcus mollis lentåtel vanlig
319. Hordeum vulgare var. distichum tvåradigt korn tillfällig
320. Hottonia palustris vattenblink sällsynt
321. Humulus lupulus humle tillfällig
322. Huperzia selago ssp. selago lopplummer ganska vanlig
323. Hydrocharis morsus-ranae dyblad sällsynt
324. Hydrocotyle vulgaris spikblad ganska vanlig
325. Hypericum maculatum fyrkantig johannesört vanlig
326. Hypericum perforatum äkta johannesört vanlig
327. Hypochoeris radicata rotfibbla vanlig
328. Hyssopus officinalis isop tillfällig
329. Ilex aquifolium järnek tillfällig
330. Impatiens glandulifera jättebalsamin tillfällig
331. Impatiens parviflora blekbalsamin tillfällig
332. Iris pseudocorus svärdslilja ganska vanlig
333. Iris sibirica strandiris tillfällig
334. Isoetes lacustris styvt braxengräs ganska vanlig
335. Jasione montana blåmunkar vanlig
336. Juncus alpinoarticulatus ssp. nedulosus myrtåg sällsynt
337. Juncus articulatus ryltåg vanlig
338. Juncus bufonius vägtåg vanlig
339. Juncus bulbosus löktåg vanlig
340. Juncus conglomeratus knapptåg vanlig
341. Juncus effusus veketåg vanlig
342. Juncus filiformis trådtåg vanlig
343. Juncus squarrosus borsttåg ganska vanlig
344. Juncus stygius dytåg mycket sällsynt
345. Juncus tenuis syltåg tillfällig
346. Juniperus communis ssp. communis en vanlig
347. Knautia arvensis åkervädd vanlig
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348. Laburnum anagyroides sydgullregn tillfällig
349. Lamiastrum galeobdolon ssp argentatum praktgulplister tillfällig
350.Lamium album vitplister sällsynt
351. Lamium amplexicaule mjukplister ganska vanlig
352. Lamium hybridum flikplister sällsynt
353. Lamium maculatum rosenplister tillfällig
354. Lamium purpureum rödplister vanlig
355. Lapsana communis harkål vanlig
356. Larix decidua europeisk lärk tillfällig
357. Lathraea squamaria vätteros mycket sällsynt
358. Lathyrus latifolius rosenvial tillfällig
359. Lathyrus linifolius gökärt vanlig
360. Lathyrus pratensis gulvial ganska vanlig
361. Leersia oryzoides vildris mycket sällsynt
362. Leontodon autumnalis var. autumnalis höstfibbla vanlig
363. Leontodon hispidus sommarfibbla sällsynt
364. Lepidium heterophyllum vallkrassing mycket sällsynt
365. Leucanthemum vulgare prästkrage vanlig
366. Leucojum vernum snöklocka tillfällig
367. Ligustrum vulgare liguster tillfällig
368. Linaria repens x vulgaris mycket sällsynt
369. Linaria repens strimsporre sällsynt
370.  Linaria vulgaris gulsporre vanlig
371. Linnaea borealis linnea sällsynt
372. Linum usitatissimum lin tillfällig
373. Lithospermum arvense ssp. arvense sminkrot mycket sällsynt
374. Littorella uniflora strandpryl ganska vanlig
375. Lobelia dortmanna notblomster ganska vanlig
376. Lolium perenne engelskt rajgräs vanlig
377. Lonicera caprifolium kaprifol tillfällig
378. Lonicera periclymenum vildkaprifol ganska vanlig
379. Lonicera tatarica rosentry tillfällig
380. Lonicera xylosteum skogstry mycket sällsynt
381. Lotus corniculatus käringtand vanlig
382. Lupinus polyphyllos blomsterlupin tillfällig
383. Luzula campestris knippfryle vanlig
384. Luzula luzuloides vitfryle tillfällig
385. Luzula multiflora ssp. multiflora ängfryle vanlig
386. Luzula pilosa vårfryle vanlig
387. Lychnis flos-cuculi gökblomster sällsynt
388. Lychnis viscaria tjärnblomster ganska vanlig
389. Lycopodium annotinum ssp. annotinum revlummer vanlig
390. Lycopodium clavatum ssp. clavatum mattlummer ganska vanlig
391. Lycopus europaeus strandklo vanlig
392. Lysichiton americanus skunkkalla tillfällig
393. Lysimachia nummularia penningblad tillfällig
394. Lysimachia punctata praktlysing tillfällig
395. Lysimachia thyrsiflora topplösa vanlig
396. Lysimachia vulgaris strandlysing vanlig
397. Lythrum salicaria fackelblomster ganska vanlig
398. Mahonia aquifolium mahonia tillfällig
399. Maianthemum bifolium ekorrbär vanlig
400. Malus sylvestris vildapel vanlig
401. Malva moschata myskmalva tillfällig
402. Matricaria perforata baldersbrå vanlig
403. Matteuccia struthiopteris strutbräken tillfällig
404. Medicago lupulina humlelusern sällsynt
405. Melampyrum pratense ängskovall vanlig
406. Melampyrum sylvaticum skogskovall vanlig
407. Melica nutans bergslok vanlig
408. Melilotus albus vit sötväppling sällsynt
409. Melilotus officinalis gul sötväppling mycket sällsynt
410. Mentha arvensis åkermynta vanlig
411. Mentha spicata grönmynta tillfällig
412. Mentha suaveolens rundmynta tillfällig
413. Mentha x. verticillata kransmynta ganska vanlig
414. Menyanthes trifoliata vattenklöver vanlig
415. Milium effusum hässlebrodd mycket sällsynt
416. Misopates oronitum kalvnos tillfällig
417. Moehringia trinervia skogsnarv vanlig

34



418. Molinia caerulea blåtåtel vanlig
419. Monotropa hypopitys var. hypopitys tallört sällsynt
420. Muscari botryoides pärlhyacint tillfällig
421. Mycelis muralis skogssallat ganska vanlig
422. Myosotis arvensis åkerförgätmigej vanlig
423. Myosotis discolor ssp. discolor brokförgätmigej sällsynt
424. Myosotis laxa ssp. caespitosa sumpförgätmigej ganska vanlig
425. Myosotis ramosissima backförgätmigej sällsynt
426. Myosotis scorpioides äkta förgätmigej ganska vanlig
427. Myosotis stricta vårförgätmigej ganska vanlig
428. Myosotis sylvatica skogsförgätmigej tillfällig
429. Myrica gale pors vanlig
430. Myriophyllum alterniflorum hårslinga vanlig
431. Myriophyllum verticillatum kransslinga sällsynt
432. Myrrhis odorata körvel tillfällig
433. Narcissus poeticus pingslilja tillfällig
434. Narcissus pseudonarcissus påsklilja tillfällig
435. Nardus stricta stagg vanlig
436. Narthecium ossifragum myrlilja vanlig
437. Nuphar lutea gul näckros vanlig
438. Nymphaea alba vit näckros vanlig
439. Oenothera biennis nattljus tillfällig
440. Origanum vulgare kungsmynta tillfällig
441. Ornithogalum angustifolium morgonstjärna tillfällig
442. Orthilia secunda björkpyrola sällsynt
443. Osmunda regalis safsa sällsynt
444. Oxalis acetosella harsyra vanlig
445. Oxalis corniculata krypoxalis tillfällig
446. Oxalis fontana klöveroxalis tillfällig
447. Papaver dubium ssp. dubium rågvallmo sällsynt
448. Papaver nudicaule sibirsk vallmo tillfällig
449. Papaver pseudoorientale jättevallmo tillfällig
450. Papaver rhoeas kornvallmo sällsynt
451. Papaver somniferum opievallmo tillfällig
452. Parietaria officinalis väggört tillfällig
453. Paris quadrifolia ormbär mycket sällsynt
454. Parthenocissus quinquefolia klättervildvin tillfällig
455. Parthenocissus tricuspidata tillfällig
456. Pastinacia sativa palsternacka tillfällig
457. Pedicularis sylvatica ssp. sylvatica granspira sällsynt
458. Peplis portula rödlånke mycket sällsynt
459. Persicaria amphibia vattenpilört sällsynt
460. Persicaria hydropiper bitterpilört vanlig
461. Persicaria lapathifolium ssp. pallida pilört vanlig
462. Persicaria maculosa åkerpilört vanlig
463. Peucedanum ostruthium mästerrot tillfällig
464. Peucedanum palustre kärrsilja vanlig
465. Phacelia tanacetifolia honungsfacelia tillfällig
466. Phalaris arundinacea var. arundinacea rörflen vanlig
467. Phalaris arundinacea var. picta randgräs tillfällig
468. Phalaris canariensis kanariegräs tillfällig
469. Phegopteris connectilis hultbräken vanlig
470. Phleum pratense ssp. bertolonii vildtimotej sällsynt
471. Phleum pratense ssp. pratense timotej vanlig
472. Phragmites australis vass vanlig
473. Physocarpus opulifolius smällspirea tillfällig
474. Picea abies ssp. abies gran vanlig
475. Pilularia globulifera klotgräs mycket sällsynt
476. Pimpinella major stor bockrot tillfällig
477. Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga bockrot ganska vanlig
478. Pinus mugo bergtall tillfällig
479. Pinus sylvestris tall vanlig
480. Pisum sativum ssp. arvense gråärt tillfällig
481. Plantago lanceolata svartkämpar vanlig
482. Plantago major ssp. major groblad vanlig
483. Plantago maritima gulkämpar mycket sällsynt
484. Plantago media rödkämpar mycket sällsynt
485. Platanthera bifolia ssp. bifolia nattviol ganska vanlig
486. Platanthera chlorantha grönvit nattviol vanlig
487. Poa annua vitgröe vanlig
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492. Poa pratensis ssp. pratensis ängsgröe vanlig
493. Poa supina trampgröe sällsynt
494. Poa trivialis kärrgröe vanlig
495. Polemonium caeruleum blågull tillfällig
496. Polygala vulgaris jungfrulin ganska sällsynt
497. Polygonatum multiflorum storrams tillfällig
498. Polygonatum odoratum getrams sällsynt
499. Polygonatum verticillatum kransrams sällsynt
500. Polygonum aviculare trampört vanlig
501. Polypodium vulgare stensöta vanlig
502. Populus balsamifera var. hortensis balsampoppel tillfällig
503. Populus tremula asp vanlig
504. Potamogeton alpinus rostnate ganska vanlig
505. Potamogeton natans gäddnate vanlig
506. Potamogeton perfoliatus ålnate sällsynt
507. Potamogeton polygonifolius bäcknate sällsynt
508. Potentilla anserina ssp. anserina gåsört sällsynt
509. Potentilla argentea ssp. argentea femfingerört vanlig
510. Potentilla argentea ssp. impolita stor femfingerört ganska vanlig
511. Potentilla erecta blodrot vanlig
512. Potentilla fruticosa tok tillfällig
513. Potentilla intermedia finsk fingerört mycket sällsynt
514. Potentilla norvegica norsk fingerört vanlig
515. Potentilla palustris kråkklöver vanlig
516. Primula veris gullviva sällsynt
517. Prunella vulgaris brunört vanlig
518. Prunus avium sötkörsbär tillfällig
519. Prunus padus ssp. padus hägg vanlig
520. Prunus spinosa slån tillfällig
521. Prunus tenella dvärgmandel tillfällig
522. Pseudofumaria lutea gul nunneört tillfällig
523. Pteridium aquilinum örnbräken vanlig
524. Pulmonaria obscura lungört tillfällig
525. Pulmonaria officinalis fläckig lungört tillfällig
526. Pulsatilla vulgaris backsippa mycket sällsynt
527. Pyrola chlorantha grönpyrola mycket sällsynt
528. Pyrola media klockpyrola sällsynt
529. Pyrola minor klotpyrola vanlig
530. Quercus petraea bergek ganska vanlig
531. Quercus robur ek vanlig
532. Quercus rubra rödek tillfällig
533. Ranunculus acris ssp. acris smörblomma vanlig
534. Ranunculus auricomus ( coll. ) majsmörblommor sällsynt
535. Ranunculus bulbosus knölsmörblomma sällsynt
536. Ranunculus ficaria ssp. bulbilifer svalört sällsynt
537. Ranunculus flammula ssp. flammula ältranunkel vanlig
538. Ranunculus repens revsmörblomma vanlig
539. Ranunculus reptans strandranunkel sällsynt
540. Raphanus raphanistrum åkerrättika vanlig
541. Reseda lutea gulreseda tillfällig
542. Rheum x rhabarbarum rabarber tillfällig
543. Rhinanthus minor ängsskallra ganska vanlig
544. Rhynchospora alba vitag ganska vanlig
545. Rhynchospora fusca brunag sällsynt
546. Ribes aureum gullrips tillfällig
547. Ribes nigrum svarta vinbär tillfällig
548. Ribes rubrum trädgårdsvinbär tillfällig
549. Ribes sanguineum rosenrips tillfällig
550. Ribes uva-crispa krusbär ganska vanlig
551. Ribes x pallidum hollandsvinbär tillfällig
552. Roegneria canina lundelm ganska vanlig
553. Rorippa palustris sumpfräne ganska vanlig
554. Rorippa sylvestris strandfräne sällsynt
555. Rosa canina stenros sällsynt
556. Rosa dumalis nyponros sällsynt
557. Rosa glauca daggros tillfällig
558. Rosa kamtschatica kamtjatkaros tillfällig
559. Rosa majalis var. majalis kanelros tillfällig
560. Rosa pimpinelifolia pimpinellifolia tillfällig
561. Rosa rugosa vresros tillfällig
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562. Rosa villosa ssp. villosa hartsros sällsynt
563. Rubus chamaemorus hjortron vanlig
564. Rubus idaeus hallon vanlig
565. Rubus nessensis skogsbjörnbär vanlig
566. Rubus odoratus rosenhallon tillfällig
567. Rubus saxatilis stenbär vanlig
568. Rumex acetosa ssp. acetosa ängssyra vanlig
569. Rumex acetosella var. acetosella bergsyra vanlig
570. Rumex crispus krussskräppa vanlig
571. Rumex longifolius gårdsskräppa vanlig
572. Rumex obtusifolius tomtskräppa vanlig
573. Sagina procumbes krypnarv vanlig
574. Salix aurita bindvide vanlig
575. Salix caprea var. caprea sälg vanlig
576. Salix cinerea gråvide ganska vanlig
577. Salix fragilis knäckepil tillfällig
578. Salix pentadra jolster ganska vanlig
579. Salix repens ssp. repens krypvide vanlig
580. Salix viminalis korgvide tillfällig
581. Sambucus nigra fläder tillfällig
582. Sambucus racemosa druvfläder vanlig
583. Sanguisorba minor ssp. minor pimpinell mycket sällsynt
584. Saponaria officinalis såpnejlika tillfällig
585. Satureja acinos harmynta mycket sällsynt
586. Saxifraga granulata mandelblomma mycket sällsynt
587. Scheuchzeria palustris kallgräs sällsynt
588. Schoenoplectus lacustris säv vanlig
589. Schoenoplectus tabernaemontani blåsäv sällsynt
590. Scilla siberica rysk blåstjärna tillfällig
591. Scirpus sylvaticus skogssäv ganska vanlig
592. Scleranthus annuus ssp. annuus grönknavel vanlig
593. Scleranthus perennis vitknavel sällsynt
594. Scorzonera humilis svinrot ganska vanlig
595. Scrophularia nodosa flenört vanlig
596. Scutellaria galericulata frossört vanlig
597. Sedum acre gul fetknopp ganska vanlig
598. Sedum telephium ssp. maximum kärleksört vanlig
599. Selinum carvifolia krussilja mycket sällsynt
600. Senecio jacobaea stånds mycket sällsynt
601. Senecio nemorensis parkstånds tillfällig
602. Senecio sylvaticus bergkorsört vanlig
603. Senecio vernalis vårkorsört mycket sällsynt
604. Senecio viscosus klibbkorsört vanlig
605. Senecio vulgaris korsört vanlig
606. Silene armeria rosenglim tillfällig
607. Silene dioica rödblära sällsynt
608. Silene latifolia ssp. alba vitblära sällsynt
609. Silene vulgaris var. vulgaris smällglim sällsynt
610. Sinapis arvensis åkersenap ganska vanlig
611. Sisymbrium altissimum hamnsenap sällsynt
612. Sisymbrium officinale vägsenap sällsynt
613. Solanum dulcamara besksöta ganska vanlig
614. Solanum nigrum ssp. nigrum nattskatta sällsynt
615. Solidago virgaurea ssp. virgaurea gullris vanlig
616. Solidagocanadensis kanadensiskt gullris tillfällig
617. Sonchus arvensis var. arvensis åkermolke ganska vanlig
618.Sonchus asper svinmolke ganska vanlig
619. Sonchus oleraceus kålmolke sällsynt
620. Sorbus aucuparia ssp. aucuparia rönn vanlig
621. Sorbus hybrida finnoxel tillfällig
622. Sorbus intermedia oxel tillfällig
623. Sparganium angustifolium plattbladig igelknopp sällsynt
624. Sparganium emersum igelknopp ganska vanlig
625. Sparganium erectum stor igelknopp vanlig
626. Sparganium natans dvärgigelknopp ganska vanlig
627. Spergula arvensis åkerspärgel vanlig
628. Spergularia rubra rödnarv vanlig
629. Spirea chamaedryfolia kvastspirea tillfällig
630. Spirea x arguta brudspirea tillfällig
631. Spirea x billardii klasespirea tillfällig
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632. Stachys palustris knölsyska vanlig
633. Stachys sylvatica stinksyska mycket sällsynt
634. Stellaria alsine källarv ganska vanlig
635. Stellaria graminea grässtjärnblomma vanlig
636. Stellaria holostea buskstjärnblomma mycket sällsynt
637. Stellaria longifolia skogsstjärnblomma sällsynt
638. Stellaria media våtarv vanlig
639. Stellaria nemorum ssp. glochidisperma sydlundarv mycket sällsynt
640. Stellaria palustris kärrstjärnblomma sällsynt
641. Subularia aquatica sylört sällsynt
642. Succisa pratensis ängsvädd vanlig
643. Symphitum officinale äkta vallört tillfällig
644. Symphoricarpos rivularis snöbär tillfällig
645. Symphytum x uplandicum uppländsk vallört tillfällig
646. Syringa josikaea ungersk syren tillfällig
647. Syringa vulgaris syren tillfällig
648. Tanacetum parthenium mattram tillfällig
649. Tanacetum vulgare f. vulgare renfana vanlig
650. Taraxacum sektion Ruderalia ogräsmaskrosor vanlig
651. Taxus bacata idegran tillfällig
652. Teesdalia nudicaulis sandkrassing sällsynt
653. Thalictrum flavum ängsruta ganska vanlig
654. Thalictrum minus kustruta tillfällig
655. Thermopsis montana lupinväppling tillfällig
656. Thlaspi arvense penningört vanlig
657. Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens backskärvfrö vanlig
658. Thymus serpyllum backtimjan sällsynt
659. Tilia cordata lind ganska vanlig
660. Tilia x vulgaris parklind tillfällig
661. Torilis japonica rödkörvel mycket sällsynt
662. Tragopogon pratensis ssp. pratensis ängshaverrot sällsynt
663. Trichophorum cespitosum ssp.germanicum hedsäv ganska vanlig
664. Trientalis europaea skogsstjärna vanlig
665. Trifolium arvense harklöver ganska vanlig
666. Trifolium aureum gullklöver sällsynt
667. Trifolium dubium trådklöver sällsynt
668. Trifolium hybridum ssp. hybridum alsikeklöver ganska vanlig
669. Trifolium medium skogsklöver ganska vanlig
670. Trifolium pratense rödklöver vanlig
671. Trifolium repens vitklöver vanlig
672. Triglochin palustre kärrsälting ganska vanlig
673. Trollius europaeus smörbollar mycket sällsynt
674. Tussilago farfara hästhov vanlig
675. Typha latifolia bredkaveldun vanlig
676. Ulmus glabra ssp. glabra alm sällsynt
677. Urtca dioica ssp. dioica brännässla vanlig
678. Urtica urens etternässla sällsynt
679. Utricularia intermedia dybläddra ganska vanlig
680. Utricularia minor dvärgbläddra ganska vanlig
681. Utricularia vulgaris vattenbläddra ganska vanlig
682. Vaccinium myrtillus blåbär vanlig
683. Vaccinium oxycoccos tranbär vanlig
684. Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum odon vanlig
685. Vaccinium vitis-idaea lingon vanlig
686. Valeriana officinalis läkevänderot mycket sällsynt
687. Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia flädervänderot ganska vanlig
688. Verbascum nigrum mörkt kungsljus ganska vanlig
689. Verbascum thapsus kungsljus tillfällig
690. Veronica agrestis åkerveronika ganska vanlig
691. Veronica arvensis fältveronika ganska vanlig
692. Veronica chamaedrys teveronika vanlig
693. Veronica filiformis trådveronika tillfällig
694. Veronica hederifolia ssp. hederifolia murgrönsveronika mycket sällsynt
695. Veronica longifolia strandveronika tillfällig
696. Veronica officinalis ärenpris vanlig
697. Veronica persica trädgårdsveronika sällsynt
698. Veronica scutellata dyveronika vanlig
699. Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia majveronika vanlig
700. Viburnum lantana parkolvon tillfällig
701. Viburnum opulus olvon ganska vanlig
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702. Vicia angustifolia var. angustifolia liten sommarvicker sällsynt
703. Vicia angustifolia var. segetalis stor sommarvicker sällsynt
704. Vicia cracca kråkvicker vanlig
705. Vicia hirsuta duvvicker ganska vanlig
706. Vicia lathyroides vårvicker mycket sällsynt
707. Vicia sepium häckvicker sällsynt
708. Vinca minor vintergröna tillfällig
709. Viola arvensis åkerviol vanlig
710. Viola canina ssp. canina ängsviol vanlig
711. Viola odorata luktviol tillfällig
712. Viola palustris kärrviol vanlig
713. Viola riviniana skogsviol vanlig
714. Viola tricolor ssp. tricolor styvmorsviol vanlig
715. Woodsia ilvensis hällebräken mycket sällsynt

Inventering gjordes mellan 1994-1999. Under inventeringen har jag i kommunen registrerat 715 kärlväxter, vildväxande
och trädgårdsflyktingar. Kompendier med avbildade växter är tillgängliga på Hylte Folkbibliotek.

Den svenska och vetenskapliga namnen följer Den nordiska floran ( Mossberg m. fl. 1992).
Växter är uppdelade i 5 frekvenskategorier:
• vanlig
• ganska vanlig
• sällsynt
• mycket sällsynt ( växter som är funna på en enda plats )
• tillfällig ( trädgårdsflyktingar )

Hyltebruk 991124
Semir Maslo
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Bilaga 4: Fågelarter som observerats i Hylte kommun

H = regelbundet häckande
h = sporadiskt häckande
(h) = tidigare häckande

Storlom H

Smålom H
Skäggdopping H
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Smådopping
Havssula
Storskarv H
Häger H
Gräsand H
Kricka H
Årta (h)
Snatterand
Bläsand h
Stjärtand
Skedand H
Bergand
Vigg H
Brunand
Knipa H
Alfågel
Svärta
Sjöorre
Ejder
Småskrake H
Storskrake H
Salskrake
Gravand
Grågås H
Bläsgås
Sädgås
Spetsbergsgås
Prutgås
Vitkindad gås
Kanadagås H
Knölsvan (h)
Sångsvan H
Mindre sångsvan
Kungsörn
Ormvråk
Fjällvråk
Sparvhök H
Duvhök H
Glada (h)
Havsörn
Bivråk H
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Fiskgjuse H
Lärkfalk h
Pilgrimsfalk
Stenfalk
Tornfalk
Orre H
Tjäder H
Järpe
Rapphöna
Fasan H

Tornseglare H
Kungsfiskare
Härfågel
Gröngöling H
St. hackspett H
M. hackspett H
Spillkråka H
Göktyta h
Trädlärka H
Sånglärka H
Ladusvala H
Hussvala H
Backsvala H
Sommargylling
Korp H
Kråka H
Råka
Kaja H
Skata H
Nötkråka H
Nötskrika H
Talgoxe H
Blåmes H
Svartmes H
Tofsmes H
Entita H
Talltita H
Stjärtmes H
Nötväcka H
Trädkrypare H
Strömstare h
Gärdsmyg H
Dubbeltrast H
Björktrast H
Taltrast H
Rödvingetrast
Ringtrast
Koltrast H
Stenskvätta H
Steglits
Grönsiska H
Hämpling (h)
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Domherre H
Rosenfink
Tallbit
M. korsnäbb H
St. korsnäbb h
Bofink H
Bergfink
Gulsparv H
Ortolansparv
Sävsparv H
Lappsparv

Trana H
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Rörhöna (h)
Sothöna
Strandskata
Tofsvipa H
St. strandpipare H
M. strandpipare h
Kustpipare
Ljungpipare H
Roskarl
Enkelbeckasin H
Dubbelbeckasin
Dvärgbeckasin h
Morkulla H
Storspov H
Småspov
Myrspov
Skogssnäppa H
Grönbena H
Drillsnäppa H
Rödbena h
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Spovsnäppa
Tuvsnäppa
Brushane
Skärfläcka
Labb
Fjällabb
Havstrut H
Gråtrut H
Fiskmås H
Dvärgmås
Skrattmås h
Svarttärna
Fisktärna H
Silvertärna (h)
Småtärna
Kentsk tärna
Tamduva H
Skogsduva (h)
Ringduva H
Turkduva
Gök H
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla H
Kattuggla H
Hornuggla H
Jorduggla
Pärluggla H
Nattskärra (h)
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Bilaga 5: Noteringar om däggdjur som nu förekommer eller tidigare kan ha funnits i Hylte kommun

Indelning efter Bjärvall A. och Ullström, S.: Däggdjur; Alla Europas arter i text och bild

Insektsätare

Igelkott
Finns främst i närheten av bebyggelse. Har blivit mindre
vanlig under de senaste årtiondena. Många igelkottar trafikdödas.

Dvärgnäbbmus
Relativt vanlig i Hylte.

Vanlig näbbmus
Vanlig i Hylte.

Vattennäbbmus
Finns sannolikt i Hylte men kunskapen om arten är dålig. Finns vid småbäckar.

Mullvad
Mullvadar har ställt till förtret för villaägare i Hyltebruk där
de grävt i trädgårdarna.

Fladdermöss

Mustaschfladdermus
Oklart om den finns i Hylte. Arten är generellt sällsynt, knuten till alléer, parker runt gods och liknande ställen med grova
lövträd. Skulle kunna finnas i Hylte. Arten har blivit alltmer sällsynt i Sverige.

Brandts mustaschfladdermus
Kan finnas i Hylte. Lövskogsbunden och svår att finna.

Fransfladdermus
Kan finnas i Hylte. Lever vid smala bäckar med rik lövvegetation längs stränderna och gärna nära gamla kvarnar med
lavade stenar. Arten är dåligt undersökt, men anses ha gått tillbaka vilket sätts i samband med vattenkraftsutbyggnad varvid
gamla stenkonstruktioner har raserats eller kommit under vatten.

Bechsteins fladdermus
Mycket sällsynt och man vet inget om dess förekomst i Hylte.

Vattenfladdermus
Vanlig i Hylte. Den art som ses flyga över vattenytan på sjöar och långsamflytande åar.

Dammfladdermus
Mycket sällsynt och man vet inget om dess förekomst i Hylte. Har en östlig utbredning och mindre sannolikt att den finns i Hylte.

Dvärgfladdermus
Finns i Hylte. Knuten till bebyggelse.

Stor fladdermus
Ovanlig i Halland. Mest knuten till slättbygd men skulle kunna finnas i öppna dalgångar i Hylte kommuns västra delar.
Håller till i ihåliga träd.

Nordisk fladdermus
Vanlig i Hylte. Trivs inne i samhällen och flyger ofta runt gatlampor.

Gråskimlig fladdermus
Kan finnas i Hylte. Sommartid i öppna områden men drar sig in i samhällen på hösten. Har ett tickande läte som hörs utan
hjälpmedel. Ofta vid flervåningshus.

Långörad fladdermus
Finns i Hylte. Ofta i kyrkor, träd och fågelholkar.

Barbastell (Bredörad fladdermus)
Övervintrar i Varbergs fästning. Oklart om den finns i Hylte. Lite kunskap om arten. Behöver gamla ihåliga träd.
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Hardjur

Fälthare
Fanns ursprungligen inte i Sverige men nu vida spridd i landets sydligare delar till följd av inplanteringar under 1800-talet.
Vanlig i våra trakter.

Skogshare
Skogsharen har funnits länge i Sverige och tillhör vår ursprungliga fauna. Vanlig i våra skogar.

Vildkanin
Under 1800-talet gjordes misslyckade försök att plantera in kaniner i Sverige, men efter nya försök etablerades en stam av
vilda kaniner i början av 1900-talet, först på Gotland och i Skåne. Stammen ökade snabbt och kaniner blev vanliga på flera
håll i Götaland där det finns sand eller annat som är lätt att gräva i. Vildkaninen har tillfälligtvis etablerat sig i sandiga
områden, t ex runt Håknaböke och i anslutning till Frillensjöarna. Dessa bestånd blir dock inte permanenta.

Gnagare

Ekorre
Vanlig i alla trakter där det finns träd. Ett av de däggdjur man oftast ser i skogar och trädgårdar.

Bäver
Bävern fanns tidigare i alla landskapen i Sverige, men jagades hårt. Den sista ’inhemska’ bävern i Småland sköts mellan 1800
och 1810, och när bävern fridlystes i Sverige 1873 var den redan helt utrotad. Från 1920-talet har bävrar införts igen, och det
finns en stam i östra Småland men än så länge inga bävrar i Hylte kommun. Försvinnandet från Hylte ligger så långt tillbaka
att ingen minns något om bävrar, och vi har (väl?) heller inga ortsnamn som antyder bäverförekomst.

Skogssork
Vanlig i Hylte.

Vattensork
Vanlig i Hylte.

Åkersork
Vanlig i Hylte.

Större skogsmus
Vanlig i Hylte.

Mindre skogsmus
Vanlig i Hylte.

Svart råtta
Den svarta råttan härstammar troligen från Indien men spreds
för länge sedan längs handelsvägar till Europa och blev vanlig i städer och
andra tätorter, säkert också i Hylte. När den bruna råttan infördes i slutet av 1700-talet trängdes den svarta råttan undan men
fanns kvar i det inre av Småland under 1800-talet.

Brun råtta
Kom till Sverige i slutet av 1700-talet från södra Asien och Iran. Vid mitten av 1800-talet hade den spritt sig till
alla hamnstäder och områdena kring dessa. Finns i Hylte men är ingen välkommen gäst!

Husmus
Finns också i Hylte men inte heller den är en välkommen gäst i husen!

Hasselmus
Hasselmusen finns åtminstone i de västra delarna av Hylte kommun, men kanske finns spridda förekomster över hela kommu-
nen. Har med säkerhet noterats från Skärshultområdet.
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Rovdjur

Varg
Enligt Linné var vargen på 1700-talet ett sällsynt djur, men under första halvan av 1800-talet verkar stammen ha ökat och
det fanns då vargar i hela landet. Vargen betraktades som ett skadedjur och jagades hårt. Det fanns gott om berättelser om
hur man jagade varg i våra trakter men numera har många av dessa glömts bort. Ingen varg har med säkerhet siktats i Hylte
på de senaste hundra åren men enstaka vargar har besökt södra Sverige under senare år. Kvar har vi många namn på platser
som minner om vargarna eller ulvarna som de förr kallades. Leta på kartan!

Fjällräv
Det finns uppgifter om att fjällrävar gjort vandringar under 1800-talet över hela Sverige (T. ex 1832 och 1841) ända ner till
Skanör, men knappast troligt att några av dessa fjällrävar besökt Hylte.

Rödräv
Det vanligaste större rovdjuret men rävstammen minskade påtagligt under de senaste årtiondena på grund av rävskabb.
Från 1999 verkar stammen repa sig och det syns nu fler rävar i skogarna än för några år sedan.

Mårdhund
Mårdhunden har sitt ursprungliga utbredningsområde i östra Asien och Japan, men har införts till den Europeiska delen av
Ryssland och sedan spritt sig västerut via Finland till Sverige. De första fynden i Sverige gjordes på 1940-talet och därefter
har arten spritt sig söderut och nått Götaland. Enstaka observationer har rapporterats i Hylte under de senaste åren.

Brunbjörn
Fanns för länge sedan i alla delar av Sverige men redan under första halvan av 1800-talet fanns det inte längre någon fast
stam i Götaland. Endast ett fåtal björnar rapporteras ha skjutits i Småland under 1800-talet och de anses ha varit kringströ-
vande björnar som förirrat sig till sydliga trakter. Under 1990-talet har några björnar också gett sig på vandring söderut,
men ingen med säkerhet siktad i Hylte. Vem vet något om björnjakt i Hyltes skogar? Precis som för vargen har vi fortfa-
rande många namn på platser som anger björntillhåll. Titta på kartan!

Hermelin
En art som blivit alltmer sällsynt. Trivs i stenmurar i odlingslandkapet och igen-växning av betes-
marker kan ha bidragit till att arten blivit mer sällsynt. Dålig kunskap om hur vanlig eller ovanlig den är
nu.

Vessla (Småvessla)
Vanlig i Hylte. Skogsbunden och gynnad av hyggen.

Mink
Ursprungligen från Nordamerika men införd till Sverige på 1920-talet för att hållas i fångenskap för pälsproduktion. Från
dessa farmer rymde minkar och gav upphov till en fast stam i Sverige. Vanlig vid sjöar och åar i Hylte.

Iller
Förekommer i Hylte men ses inte ofta. Tycks generellt ha ökat i Sydsverige men är i första hand knuten till öppna marker
och slättbygder.

Mård
Mård eller skogsmård finns i Hyltes skogar och stammen har i Sverige generellt ökat på senare år. Från slutet av 1980-talet
har mården blivit mycket vanlig.

Grävling
Grävlingen är mycket vanlig men man ser den inte så ofta eftersom den är mest aktiv på natten.

Utter
Så sent som på 1950-talet fanns det så gott om uttrar på sina håll i Hylte att man jagade dem. I Nissan t.ex. vid Nissaryd
och Hyltebruk fanns det uttrar fram till slutet av 1940-talet, och även vid Frillensjöarna fanns en stam av utter. I Femsjö-
trakten lär den sista uttern ha skjutits på Nedre Dovasjön år 1960. Miljögifter, vattenkraftsutbyggnad, jakt och fiske med
fasta redskap är några av de faktorer som har gjort att uttern blivit sällsynt i Sverige. Någon fast stam av utter finns inte
längre i Hylte, men det finns utter på andra håll i södra Sverige.

Lodjur
Vårt enda vilda kattdjur, lodjuret, syns ibland i Hyltes skogar. Lon fanns tidigare i stora delar av Europa men trängdes till-
baka, och i Sverige fanns inte många kvar när den fridlystes 1927. Stammen repade sig igen, och från 1940-talet blev det
åter tillåtet att jaga lodjur i Sverige. Stammen gick åter tillbaka och från 1991 är lodjuren åter fridlysta. Lodjuren strövar
långa sträckor.
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Partåiga hovdjur

Vildsvin
Fanns långt tillbaka vild men utrotades. Längst levde den kvar på Öland där den fanns till 1688. På senare tid har den hållits
i hägn, och från 1970-talet har förrymda vildsvin successivt bildat en ny stam av vilda vildsvin i Sverige. Vildsvin ses nu av
och till i Hylte kommun.

Dovhjort
Dovhjorten var för mycket länge sedan vild i Europa, men nuvarande dovhjortar är avkomlingar av hjortar som införts från
Asien. I Sverige finns den nu fläckvis spridd i Götaland och delar av Svealand, men mest av allt i Skåne. Även i Hylte
finns förrymda dovhjortar.

Kronhjort
Kronhjorten har alltid funnits i Sverige men var vid mitten av 1800-talet utrotad från många områden. Kronhjortar fanns då
bara i Skåne och på några håll i Västergötland. Numera är den spridd i Götaland och södra Svealand. Hylte besöks av och
till av kringvandrande eller förrymda kronhjortar.

Älg
Älgen är som alla vet vanlig i våra skogar, men så har det inte alltid varit. Vid mitten av 1800-talet fanns älg inte alls i
landskapen söder om Östergötland, och det dröjde länge innan älgen blev vanlig i våra trakter.

Rådjur
Vid mitten av 1800-talet fanns rådjur bara i Skåne, Halland och Blekinge men knappast alls i Småland. Under 1990-talet
har rådjursstammen varit mycket tät, delvis beroende på att det varit ont om räv.
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Bilaga 6: Några anteckningar om den sista vargjakten i Femsjö socken 1863

En frostig höstmorgon 1863 travade Johan Larsson från Stora Tranhult med sällskap av hunden Hejdi ut i skogen. Föga anade
Johan att detta var sista gången han gick på jakt med sin jaktkompis. Stegen ställdes mot Bäcks marker på grund av ett rykte
att två vargar passerat byn Hjälmshult föregående eftermiddag. Vid torpet Runhult i Bäck började hunden skalla (väcka) och
det hela slutade med att vargarna bet ihjäl hunden. Johan fick iväg ett skott på den närmaste vargen, döden var ögonblicklig då
skottet tog i skallen.

För att erhålla skottpengar måste vargen avskinnas och detta gjordes i vad som idag kallas ”stora sal”  i Stora Tranhult. Skott-
pengarna skänkte Johan till Femsjö kyrka som under detta årtionde genomgick en stor reparation. Att jakten skedde 1863
styrks av att min farmor Charlotta, född i mars 1858, som femåring minns att hennas far kom hem med vargen.

Vari bestod då vapnet som Johan Larsson hade att tillgå?
Hagelgeväret var hemmafabricerat modell Johan Larsson. Kalibern var något mellan 12 och 20 mm, kanske 16. Pipan var en-
ligt morbror Albert en kulpipa från något armévapen. De räfflor som fanns borrade Johan bort med specialgjord borr, därefter
polerades pipan med trasor och sjösand. Cylinder, hane och hela avfyringsanordningen var Johans verk. Slagfjädern gjordes i
Tranhult. Fårtalg användes som hjälp vid härdningen, den visade när godset hade rätt temperatur. När fjädern efter uppvärm-
ning doppades i talgen och denna smalt utan att ryka var temperaturen den rätta. Dessa uppgifter har jag erhållit av Johan
Elmén, Vallshult. Kulan som användes vid jakten göts i Johans smedja. Det borr som använts att borra upp pipan med borrade
gjutformen för kulan. Detta gjorde att kulan passade i loppet. Detta var med all säkerhet Femsjös första ”sluggerkula”.

Hur har detta bevarats till eftervärlden?
Tage Danielsson har talat om muntlig tradition i sin Elektricitetsvisa. En sådan tradition ligger bakom detta. Informationen har
jag fått av min far Gottfrid Jonsson, min fars bröder Albert och Bernhard samt av mina fastrar Gerda, Emma och Maja. Sysko-
nen Jonsson var barnbarn till Johan Larsson. Albert Larsson (son till Johan, morbror till syskonen Jonsson) har bidragit med
upplysningar om geväret och dess ursprung.

Hur har vapnet återkommit till släkten?
Vid auktionen efter Johan Larsson ropade Bengt Eliasson, Skubbhult in vapnet för 2 kr. Gottfrid Jonsson var smed och när han
skodde en häst hos Carl Bengtsson (son till Bengt Eliasson) erhöll Gottfrid som ersättning en bössa. Denna bössa kändes ge-
nast igen av Albert Larsson som Johan Larssons vargabössa.

Då bössan åter kom i släktens ägo var den laddad med en mycket kvalificerad laddning. Hela laddningen var ca 12 cm lång
bestående av svartkrut, hagel nr 9 (ca 20 st.) och 3 st. snärpor.  Förladdningen bestod av ett blad ur Svenska Missionstidningen
årgång 1914. Geväret var troligen laddat för jakt på rådjur eller räv. Vapnet förvaras nu i Johan Larssons gamla hem, Stora
Tranhult, nu bebott av Anders Carlsson.

Nedtecknat i Femsjö 21 november 1992
Karl-Erik Jonsson
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Bilaga 7: Noteringar om grod- och kräldjur som nu förekommer eller tidigare kan ha funnits i Hylte kommun

Artnamn efter Cedhagen, T. och Nilson, G.: Grod- och kräldjur i Norden

Kräldjur

Sandödla
Inga fynd från våra trakter, men kan finnas i Hylte eftersom den finns både längs kusten mest i sandiga miljöer men även i
inlandet på t. ex Taberg där den lever bland klippor. Håll ögonen öppna!

Skogsödla
Vanlig i Hylte.

Ormslå, kopparödla
Vanlig i Hylte.

Hasselsnok, slätsnok
Inga fynd från Hylte, men kan finnas eftersom den hittats både på Bjärehalvön och i norra Halland. Föredrar ljunghedar, gärna
med gammal ljung, exponerade sydsluttningar och gärna med en del klippor. Håll ögonen öppna!

Vanlig snok, vattensnok
Vanlig i Hylte, speciellt nära vatten.

Huggorm
Vanlig i Hylte.

Groddjur

Mindre vattensalamander, mindre vattenödla
Vanlig i Hylte, men man ser dem sällan utom under leken. De leker i vatten men kan under andra tider vandra långt från
vatten. Finns även i barrskog och tål mark och vatten med lågt pH. Vill man ha vattensalamander måste man ha dammar eller
annat vatten där det inte finns fisk. Fisken äter annars rommen.

Större vattensalamander, större vattenödla
Finns säkert någonstans i Hylte men den  har blivit mer ovanlig i stora delar av Europa än vad den var tidigare. Kräver öppen
miljö eller lövskog och vatten med ganska högt pH. Försurningen har sannolikt bidragit till att den nu är mindre vanlig. Leker
i vatten där det inte finns fisk.

Padda, vanlig padda
Vanlig i Hylte. Kan reproducera sig även i fiskförande vatten eftersom rommen är lite giftig för fisk och därför inte äts.

Stinkpadda
Oklart om den finns i Hylte, men den finns i Halmstadtrakten. Leker i grunda vatten och vill helst ha sandig mark.

Åkergroda
Vanlig i Hylte. Leker i vatten utan fisk.

Vanlig groda
Finns i Hylte. Leker i vatten utan fisk.
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Bilaga 8: Noteringar om fiskar som finns eller sannolikt finns i Hylte kommun

Artnamn efter Curry-Lindahl, K.: Fiskarna i färg

Nejonögon
Bäcknejonöga
Finns i Nissan och Fylleån och sannolikt i Hylte kommun i båda åarna.

Laxfiskar
Lax
Lax finns i både Nissans och Fylleåns vattensystem, men vandringshinder vid kraftverksdammar har begränsat laxens vand-
ring till de övre delarna av vattensystemen. Lax når numera inte upp till Hyltes kommungräns i vare sig Fylleån eller Nissan.
Förr i tiden vandrade lax ända till Jönköpings kommun.

Laxöring, havsöring, insjööring, bäcköring, forell, bäckforell
Dessa tillhör alla samma art, men storlek och ekologi varierar. I både Fylleån och Nissan vandrar laxöring upp från havet men
vandringshinder gör att havsöringar inte längre kan nå Hylte kommun. I bäckar och åar i Hylte finns här och var fortfarande
bestånd av laxöring (bäcköring, forell), men de har på många håll försvunnit på grund av tilltagande försurning av vattnet. Vid
Frillensjöarnas utlopp finns flodpärlmussla, vilken är beroende av laxöringförekomst. Laxöring saknas nu sannolikt i det
vattendraget och om inget görs kommer på sikt flodpärlmusslan också att försvinna. Laxöring finns också i Unnen. I Nissan
lär det ha funnits en ursprunglig form av laxöring som var olik den på senare tid inplanterade laxöringen. ‘Ursprunglig’
laxöring lär ha funnits fram till omkring 1980 (Egon Nennesson).

Regnbågsforell
Regnbåge odlas i fiskodlingar, t. ex. i Bolmen, och har också släppts i vissa vattendrag. Det finns inte några självreproducerande
bestånd av regnbåge, men det finns fiskar som rymt från odlingar och även sådana som planterats in för sportfiske i t. ex
Bolmen och Unnen. Arten kommer ursprungligen från Nordamerika.

Amerikansk bäckröding
Arten kommer från Nordamerika och har planterats in i Sverige. Den kan i motsats till regnbågen bilda självreproducerande
bestånd. Lär ha funnits i Skärsjön vid Skärshult. Oklart om den nu finns i någon av Hyltes sjöar. Tolererar surare vatten än
många andra laxfiskar.

Sik
Det finns olika former av sik och det är en smula oklart vad som är olika arter och vad som kan vara varieteter av samma art.
I Bolmen skiljer man på lövsik och gråsik. Båda dessa finns även i Unnen. Sik har också fångats i Färgensjöarna, i Fjällen och
i Yasjön vid Länsstyrelsens provfiske 1994 och i Stora Allgunnen vid provfisket 1995.

Siklöja
Siklöja fångades vid länsstyrelsens provfiske i Jällunden 1992, och i Stora Slätten och i Färgensjöarna vid provfisket 1994.
Finns också i Bolmen och Unnen. Siklöjan tycks vara på tillbakagång i hela Norden och förhållandena i t ex Unnen följer
denna trend.

Gäddfiskar
Gädda
Gäddan är en av våra vanligaste fiskar och finns i många sjöar i Hylte.

Karpfiskar
Karp
Karpen härstammar från Asien men infördes till Europa för länge sedan och kom antagligen till Sverige under 1500-talet.
Guldfisken är en varietet av karp. Karpar kan finnas i dammar i Hylte.

Ruda
Ruda har fångats i Bolmen men den är ovanlig. Kan också finnas i dammar.

Sutare
Sutare finns bl. a.  i Fylleåns vattensystem i  Nedre Dovasjön och i flera andra sjöar. Även i Bolmen och Unnen. Ganska vanlig
i kommunen.

Kvidd, elritsa
Finns i Nissans huvudfåra i Hylte kommun.

Sarv
Enstaka sarvar har fångats i Bolmen. Finns sannolikt i andra sjöar också.
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Mört
Mörten var mycket vanlig längre tillbaka men har försvunnit från försurade vattendrag. Det finns emellertid fortfarande
mörtar i många kalkade sjöar och i en del vatten som inte försurats så mycket.

Färna
Finns i Nissans huvudfåra nedströms Hylte kommun. Oklart om den finns i Hylte.

Björkna
Fångad i Höghulta sjö i Ätrans vattensystem vid Länsstyrelsens provfiske 1995. Av 55 provfiskade sjöar i Halland 1993-95
påträffades björkna bara i två, så det är en sällsynt fisk i våra trakter.

Id
Finns i Nissan.

Braxen
Braxen finns i många sjöar, t. ex. i Jällunden, Hagasjön, Mjälasjön, Nordsjön, Risasjön och Djurasjön.

Löja, benlöja
Löja finns i sjöar i Nissans vattensystem t. ex i Färgensjöarna och i Bolmen och Unnen.

Ålfiskar
Ål
Ålen finns i de flesta vattendrag, inklusive mindre åar och diken.

Torskfiskar
Lake
Laken är den enda torskfisken som lever i sötvatten. Den finns i Bolmen och Unnen.
Enligt uppgift i Länsstyrelsens rapport 1996:1 ska lake även finnas sparsamt i Höghulta sjö.

Abborrfiskar
Gös
Gös finns inplanterad i Unnen (1997) och i Färgensjöarna (första gången 1949) och ursprunglig i Bolmen.

Gers
Gers är en fisk som lite liknar abborre. Den finns i Bolmen och Unnen, fångades i Jällunden vid länsstyrelsens provfiske 1992,
i Stora Slätten, i Fjällen och i Färgensjöarna vid provfisket 1994 och i Rangen, Yttern och Yasjön vid provfisket 1995.

Abborre
Finns i de flesta sjöar.

Kindpansrade fiskar
Stensimpa
Stensimpa finns i Bolmen och Unnen och även i Nissans huvudfåra men det är oklart om den finns så långt upp i Nissan som
i Hylte kommun.

Spiggfiskar
Småspigg:
Oklar förekomst

Storspigg
Oklar förekomst
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Vill Du veta mer om hur det står till med
miljön i Hylte kommun?

Agenda 21 i Hylte arbetar med temaår där vi försöker
beskriva nuläget. Dessa nulägesbeskrivningar följs upp
och förhoppningsvis ska vi så småningom kunna se
trender som går åt rätt håll.

De teman som hittills behandlats är:
Avfall
Försurning
Energi

Du kan hitta nulägesbeskrivningarna på kommunens
hemsida, www.hylte.se/agenda_21.htm eller beställa
dem via växeln på Hylte kommun, 0345-18 000.
De finns också samlade i en pärm som finns i kommu-
nens alla skolor och bibliotek.

Vatten och avlopp
Trafik
Biologisk mångfald
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