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1. INLEDNING 
NATUREN - EN FANTASTISK TILLGÅNG 
SYFTE 
STATUS OCH AVGRÄNSNING 
NATURVÅRDSPLANENS DELAR 
GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING 
FRAMTAGANDE AV DOKUMENTET 
RIKTLINJER FÖR HÄNSYN TILL NATURVÄRDEN 



 

INLEDNING 
Naturen - en fantastisk 
tillgång 
Vetlandas natur är rik på naturupplevelser och om-
råden med höga naturvärden. Här finns djupa och 
myllrande skogar, porlande bäckar och vattendrag, 
rika odlingslandskap och orörda våtmarker – en 
tillgång att värna och vara stolta över. Mångfalden 
av naturtyper och arter är en fantastisk resurs 
och en förutsättning för vår existens och välfärd. 
Naturen erbjuder en mängd olika värden och 
oumbärliga tjänster för oss människor. Den handlar 
om allt från rekreation och naturupplevelser till 
pollinering och vattenrening såväl som estetiska 
värden. Närhet till och vistelse i rika naturmiljöer 
har mycket stor betydelse för folkhälsan och vårt 
välbefinnande. En rik, varierad och lättillgänglig 
natur är dessutom en stor tillgång som bidrar till 
att öka kommunens attraktionskraft. 

För att nuvarande och kommande generationer 
ska få uppleva denna rikedom har vi ett ansvar att 
värna och vårda våra värdefulla naturmiljöer. 

En förutsättning för att bevara och utveckla kom-
munens naturvärden är att det finns ett aktuellt 
kunskapsunderlag. Här spelar naturvårdsplanen 
en betydelsefull roll. Den utgör både ett samlat 
kunskapsunderlag om kända naturvärden, och 
redogör för kommunens mål och ambitioner med 
naturvården. 

Naturvårdsplanen medverkar till att stärka de po-
sitiva samband som finns mellan ekonomisk, social 
och ekologisk utveckling, som leder till en hållbar 
utveckling. Det är en viktig konkurrensfaktor för 
Vetlandas utveckling såväl inom stad och tätorter 
som på landsbygden. 

Kommunens viktiga roll 
Utbredningen av viktiga ekosystem och arter mins-
kar i snabb takt över hela världen. Förlusten av 
biologisk mångfald är ett av våra i särklass största 
miljöproblem. Även på lokal nivå här i Vetlanda har 
den biologiska mångfalden minskat drastiskt de 
senaste 100 åren. Att hejda förlusten är en av de 
riktigt stora utmaningarna i vår tid. 

Med aktivt arbete på flera nivåer och av många oli-
ka aktörer finns möjligheter att vända den negativa 
trenden och nå en utveckling där Vetlandas natur 
även i fortsättningen kan bidra till att göra kom-
munen attraktiv och en utveckling där naturen ses 
som en av kommunens stora resurser. 

För att vända den negativa trenden är det viktigt 
att jobba för att ytterligare områden med höga 
naturvärden inte försvinner. Att veta var dessa om-
råden finns och sedan försöka ta hänsyn till natur-
värdena i samhällsplanering och tillståndsgivning 
där Vetlanda kommun medverkar, är kanske det 
främsta ansvaret som ligger på vår organisation i 
arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Ett spännande möte i naturen. 
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Syfte 
Naturvårdsplanen utgör en samlad redovisning 
av värdefulla naturområden och naturvårdens 
intressen och ska vara vägledande vid Vetlanda 
kommuns framtida naturvårdsarbete. 

Naturvårdsplanen ska: 
• sammanställa och öka kunskapen om värdeful-

la naturområden i kommunen 
• utgöra ett underlag vid fysisk planering 
• ligga till grund för ställningstaganden i olika 

natur- och miljövårdsfrågor 
• öka förståelsen för naturvårdsfrågor 
• användas för information om värdefull natur 

till kommuninvånare, markägare, skolor och 
turister 

• peka ut de insatser som behövs för att bevara 
och utveckla en rik och varierad natur 

Naturvårdsplanen ska även vara ett viktigt under-
lag för beslut om skydd av naturen enligt miljö-
balken, vid miljökonsekvensbeskrivningar och för 
verksamhetsplanering och budgetarbete. 

Status och avgränsning 
Naturvårdsplanen är ett styrdokument för kommu-
nens naturvårdsarbete och ett sektorsunderlag för 
kommunens översiktsplanering. Den lyfter fram 
naturvårdens intressen - avvägningar mot andra 
intressen har inte gjorts. 

Beskrivningen av kommunens naturvärden om-
fattar all mark i kommunen, även privat mark. 
Ingen ställning har dock tagits till andra intressen 
och naturvårdsplanen innebär inte heller någon 
inskränkning för privata markägare för pågående 
markanvändning. Att ett område redovisas i natur-
vårdsplanen innebär alltså inte att det automatiskt 
är skyddat, men vid avvägningar mot andra mar-
kintressen bör hänsyn tas till värdena. 

Områden som redovisas i naturvårdsplanen har 
framför allt pekats ut för att de har en hög biolo-
gisk mångfald. Värden knutna till geologi, kultur-
historia och friluftsliv har, trots att de ofta sam-
manfaller med områden med höga naturvärden, 
inte legat till grund för urvalet eller som en aspekt 
vid bedömningen av områdets värde. 

De inventeringar som genomförts är i de flesta 
fall översiktliga. Det innebär att det vid specifika 
projekt och fysisk planering kan kräva noggrannare 
inventering av ett visst område. 

Naturvårdsplanens delar 
Naturvårdsplanen består av tre delar: 
Del 1. Natur och naturvård i Vetlanda (detta 
            dokument)
Del 2. Åtgärdsprogram 
Del 3. Objektskatalog (beskrivning av områden med 
            höga naturvärden) i form av en digital karta 

Del 1, ger en bakgrund till strategierna och åtgärds-
programmet och innehåller bland annat en text om 
kommunens naturvårdsarbete, en beskrivning av 
naturtyper i kommunen och något om den lagstift-
ning som berör naturvårdsarbetet. 

Del 2, Åtgärdsprogrammet, redovisar de konkreta 
åtgärder som Vetlanda kommun avser att genomfö-
ra under en 10-årsperiod. De framtagna åtgärderna 
har en tydlig koppling till de svenska miljömålen 
som kommunen åtagit sig att arbeta för att uppnå. 

I del 3, objektkatalogen, beskrivs totalt 1 381 värde-
fulla naturområden (2019-08-13) med betydelse för 
den biologiska mångfalden som presenteras på en 
digital karta. 

Det är viktigt att understryka att objektskatalogen 
och kartan inte kan ses som en komplett och statisk 
sammanställning över kommunens värdefulla 
naturområden. Naturen är i ständig förändring och 
ny kunskap tillkommer kontinuerligt, vilket gör att 
nya områden kan läggas till eller tas bort så att en 
digitala naturvärdeskartan kan användas som ett 
levande dokument. 

Kartan hittas på kommunens hemsida: 
https://kartan.vetlanda.se/spatialmap?profile=na-
turvardsplan 
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Genomförande och upp-
följning 
Del 2, Åtgärdsprogrammet, ska utgöra en grund för 
verksamhetsplanering och budgetarbete. Huvudan-
svaret för genomförandet av åtgärderna ligger på 
Tekniska nämnden, och till viss del även Kultur- och 
fritidsnämnden. 

En revidering av naturvårdsplanens åtgärdsprogram 
bör göras en gång vart fjärde år, i samband med ak-
tualiseringen av kommunens översiktsplan. Genom-
förda åtgärder bör följas upp varje år i samband 
med budgetarbetet och i miljöbokslutet. Ett nytt 
åtgärdsprogram bör göras inom tio år. En konse-
kvensanalys av naturvårdsplanens genomförande 
beskrivs på sida 67. 

Framtagande av dokumentet 
Ansvaret att ta fram en naturvårdsplan har legat på 
Tekniska kontoret på uppdrag av Kommunstyrel-
sens arbetsutskott (2017-03-06 §40). Arbetet har 
genomförts av tjänstepersoner på främst Tekniska 
kontoret i samråd med berörda organisationer. 
Politisk styrgrupp har varit styrgruppen för strate-
gisk planering. Före politiskt antagande har samtliga 
delar skickats ut på remiss till berörda instanser. 

Naturvårdsplanen bygger på uppgifter från en om-
fattande fältinventering under 2017-2018 samt på 
inventeringar som tidigare genomförts av Länssty-

relsen, Skogsstyrelsen, kommunen, Naturvårdsver-
ket eller Jordbruksverket (läs mer under kapitel 8). 

Riktlinjer för hänsyn till 
naturvärden 
En av naturvårdsplanen främsta användningsom-
råden är att utgöra ett underlag för planering och 
beslut som berör användningen av mark och vatten. 
I det fall något av områdena blir föremål för en 
exploatering innehåller planen riktlinjer om hur 
Vetlanda kommun bör agera. Riktlinjerna tar upp när 
en exploatering kan accepteras, krav på beslutsun-

derlag och kompensation av förlorade naturvärden. 
Ju högre naturvärdesklass på området som ska 
exploateras desto högre krav. Vid mindre åtgärder 
på egen fastighet är hänsynsnivån dock lägre för 
enskilda fastighetsägare. Skälet är att den enskilde 
ofta har mer begränsade ekonomiska möjligheter 
och av hänsyn till äganderätten. Det är viktigt att 
framhålla att riktlinjerna endast avser ett förhåll-
ningssätt i planering och tillstånd där Vetlanda 
kommun medverkar eller fattar beslut. Kommu-
nens riktlinjer och förhållningssätt redovisas i 
tabeller på sida 25-27. 

Utflykt till naturen en sommarkväll utanför Bäckaby. 
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2. BIOLOGISK MÅNGFALD 
VAD ÄR BIOLOGISK MÅNGFALD? 
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ANSVARSMILJÖER I KOMMUNEN 



 

BIOLOGISK MÅNGFALD 
Vad är biologisk mångfald? 
Med biologisk mångfald menas variationsrikedo-
men av liv i naturen. Begreppet innebär mångfald 
i tre nivåer; mångfalden av ekosystem och natur-
typer, mångfalden av arter samt den genetiska 
variationen inom arterna. 

Varierade livsmiljöer är ofta en förutsättning för 
stor artrikedom. Blomsterrika och välhävdade be-
tesmarker och opåverkade naturskogar med gamla 
och döda träd tillhör de naturmiljöer med högst 
artrikedom. 

Inom varje art finns en stor genetisk variation 
vilket är själva förutsättningen för evolutionen. Vid 
förändringar i arternas livsmiljö har en art större 
chans att överleva om det finns en stor genetisk 
variation och därmed möjlighet att anpassa sig 
efter de nya förutsättningarna. 

Varför ska vi bevara den 
biologiska mångfalden? 
Frågan brukar oftast formuleras på det sättet. Man 
kanske istället ska vända på frågan; varför ska vi 
utarma naturen? Det blir omöjligt att besvara den 
frågan utan att använda motiv som är rent kort-
siktigt ekonomiska. Att bevara natur bygger på en 
långsiktig strategi där orsakerna är både etiska och 
ekologiska – och på längre sikt även ekonomiska. 

En viktig insikt är att alla arter har rätt att överleva 
för deras egens skull - varje art är unik och har en 
genetisk historia på miljarder år. 

Vi är beroende av den biologiska mångfalden av 
många skäl. Alla de miljontals arter som existerar 
idag bidrar till att bevara de miljöförhållandena 
som både vi och de själva är beroende av. Med 
större biologisk mångfald står vi bättre rustade i en 
föränderlig värld. 

Kortfattat brukar fyra motiv anges för bevarande 
av arter och deras livsmiljöer: 

Ekologiska (ekosystemtjänster) 
Naturen utför en mängd olika tjänster som vi är 
beroende av och som ofta tas för givet (se fakta-
ruta på nästa sida). Exempel på dessa tjänster är 
vatten- och luftrening, insekternas pollinering, 
utjämning av vattenflöden, naturlig skadedjursbe-
kämpning samt nedbrytning av organiskt material 
och kretslopp av näringsämnen. 

Etiska 
Naturen har ett egenvärde, oavsett om den är till 
nytta för oss eller inte. Människan har dykt upp i 
sen tid. De flesta arter har vistats på jorden mellan 
5 och 500 miljoner år – människan lär ha uppstått 
under den senaste årmiljonen. Och framför allt 
under de sista århundradena har vi utrotat och 
kraftigt minskat utbredningen av tiotusentals arter 
världen runt. Mot denna bakgrund kan man fråga 
sig vilken rätt människan har att utrota andra arter. 

Ekonomiska och materiella 
Många arter är av direkt nytta för oss som mat. Vi 
hämtar även en rad andra råvaror från växt och djur-
riket, exempelvis mediciner, virke och kläder. Vi kan 
dessutom omöjligt veta vilka arter som vi kommer 
ha nytta av i framtiden, för exempelvis läkemedelstill-
verkning. Ju fler arter som utrotas desto mindre blir de 
biologiska resurserna i framtiden. 

Estetiska 
Vårens fågelsång, en vacker fjäril eller ängens alla 
blommor är för många en naturupplevelse som ger 
livskvalitet och inspiration. Naturen är en outsinlig 
källa till skönhet, upptäckarglädje och vila och främjar 
vår hälsa. 

Mångfalden och klimatet 
I takt med att effekterna av klimatförändringarna blir 
allt större, kommer ekosystemen och den biologiska 
mångfalden att påverkas allt mer. Många arter kom-
mer att drabbas negativt. Till denna grupp hör bland 
annat arter som trivs i stabila fuktiga miljöer. Arter 
som troligtvis kommer klara sig bättre är värmeälskan-
de arter som kommer breda ut sig på bekostnad av 
många andra arter, vilket kan få stora negativa följd-
effekter för de många olika sambanden i ekosystemen. 

Som en klimatanpassning är arbetet med att bevara 
den biologiska mångfalden mycket viktigt då det är 
svårt att veta exakt vilka arter som kommer klara sig 
bäst och i framtiden kunna leverera viktiga ekosystem-
tjänster till oss människor. 
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Ekosystemtjänster 
Naturen tillhandahåller helt gratis vissa funktioner som vi människor är beroende av. Sådana funktioner 
kallas ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, naturliga vattenreningsproces-
ser och utjämning av flöden. När arter försvinner och ekosystemen blir så påverkade att de inte längre 
fungerar kan det ha betydande effekter på människors liv, hälsa och hela samhällsekonomin. 

I Vetlanda kan arbetet med restaurering av Vetlandabäcken och återskapande av våtmarker i staden 
tjäna som ett exempel där tydligt försämrade ekosystem får samhället att gå in med stora resurser för 
att återställa den förlorade funktionen. Efter flertalet restaureringar på senare tid har bäcken blivit allt 
bättre på att leverera ekosystemtjänster så som minskad risk för översvämningar, god vattenkvalitet och 
hushållning av vatten i landskapet vid torka. 

Att försöka sätta ett ekonomiskt värde på ekosystemtjänster är ett sätt att tydliggöra dem. Det ekono-
miska värdet av pollinering inom EU har till exempel uppskattats till 15 miljarder euro per år. Det är 
beräknat att var tredje tugga vi äter direkt eller indirekt är beroende av att bin pollinerar våra grödor. 
Binas betydelse för jordbruket är alltså mycket stor, och både svenska och internationella studier pekar 
på att massdöd av bin kan få stora ekonomiska konsekvenser. Pollinering som ekosystemtjänst minskar 
över hela världen och beror på förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald. 

För att bevara de ekosystem och den biologiska mångfald som förser oss med ekosystemtjänster är det 
viktigt att försöka se de sammanlagda konsekvenserna av markutnyttjande och andra åtgärder över tid. 

Mångfalden är hotad 
Förlusten av biologisk mångfald är idag ett av de 
största globala miljöproblemen. Problemen är i hög 
utsträckning orsakad av människan och förlusten av 
arter på grund av mänsklig aktivitet beräknas vara 
cirka 1000 gånger högre än den naturliga förlusten, 
det vill säga den hastighet med vilken arter hade 
dött ut om inte människan hade medverkat. Detta 
är inte hållbart på lång sikt då vi är beroende av 
arterna för vår egen välfärd. Vi måste leva efter vad 
naturen tål - inte efter vad vi tycker att vi har rätt att 
kräva av naturen. 

De största hoten generellt sett är biotopförstörelse, 
överexploatering, klimatförändringar och invasiva 
arter. Biotopförstörelse innebär att själva livsmiljön 
för arter förstörs, det kan handla om förändrad mar-
kanvändning, spridning av miljögifter, försurning, 
övergödning eller klimatförändringar. Avverkning av 
gamla skogar och igenväxning av betesmarker hör till 
de två mest negativa formerna av biotopförstörelse. 

Invasiva arter 
Invasiva arter är ett annat stort hot mot den bio-
logiska mångfalden. Det är arter som, avsiktligt 
eller oavsiktligt, införts till områden utanför sitt 
naturliga utbredningsområde. I det nya området 
anpassar och sprider de sig och konkurrerar ut 
ursprungliga växter och djur. I Sverige räknar man 
med att det finns ungefär 380 invasiva arter som 
alla har negativa konsekvenser på den biologiska 
mångfalden. Exempel på invasiva arter i Vetlanda är 
jätteloka, spansk skogssnigel, parkslide, vresros och 
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blomsterlupin. Exempelvis så har blomsterlupinen 
spridit sig längs många av vägkanterna i kommunen 
där den konkurrerar ut den naturliga ängsfloran, 
vilket i sin tur påverkar pollinerare negativt. 

Viltstammarnas påverkan på naturvärdena 
Något som också har stor påverkan på den biologis-
ka mångfalden både i skogs- och jordbrukslandska-
pet är de stora viltstammarna. Exempelvis innebär 
stora populationer av älg, dovhjort och rådjur att 
föryngringen av tallskogar försvåras, likaså för rönn, 
asp, sälg och ek (RASE), något som påverkar den 
biologiska mångfalden negativt. En konsekvens av 
de stora viltstammarna blir att trädslagsfördelningen 
i skogen blir mer ensartad genom att gran premieras 
framför tall och att lövträden får svårt att etable-
ra sig och bli gamla. Svårigheter med att etablera 
tallskog och RASE har inneburit en negativ spiral, 
då betestrycket blivit allt större på de få områden 
där tallföryngring ändå prövas, vilket lett till fortsatt 
satsning på gran istället för mer ljusöppna tallskogar. 

Under de senaste decennierna har även beståndet 
av vildsvin ökat markant. Vildsvinen bökar både i 
skogen, på åkrar och i naturbetesmarker. Lokalt kan 
det få stor påverkan. Störningsregimen från bökand-
et kan gynna artrikedomen i vissa fall då det hindrar 
igenväxning och skapar förutsättningar för växter att 
gro i. På åkrar kan deras påverkan dock få stora eko-
nomiska konsekvenser vilket indirekt kan påverka 
den biologiska mångfalden i hävdade betesmarker, 
då jordbrukare riskerar lägga ned sin verksamhet 
när bökandet försvårar och fördyrar och det således 
inte blir lönsamt. 

Den svenska rödlistans kategorier. 

Risk för utrotning 
Många hotade och ovanliga arter är knutna till  
gamla naturskogar eller till ängs- och betesmarker 
med lång kontinuitet. Dessa naturmiljöer finns kvar 
som öar i ett i övrigt kraftigt förändrat landskap, 
och är svåra eller omöjliga att återskapa om de för-
störs. När sådana miljöer försvinner har djuren och 
växterna ingenstans att ta vägen, de blir helt enkelt 
utrotade lokalt. I Sverige finns det numera viktiga 
populationer av många arter som håller på att för-
svinna i resten av världen och Europa. Vi behöver 
därför ta ansvar för dessa arter både nationellt, 
regionalt och lokalt. 

Rödlistade arter 
Växter, svampar och djur som är hotade, sällsynta 
eller i behov av särskild hänsyn uppförs på den så 
kallade rödlistan. Rödlistan utarbetas av Artdata-
banken, SLU och är en förteckning över arter vars 
framtida överlevnad i landet inte är säker. I Sverige 
är 4 273 arter (ca 20 % av samtliga bedömda arter 
i landet) hotade eller nära hotade enligt rödlistan 
2015. Rödlistan revideras vart femte år och är ett 
viktigt verktyg i det nationella naturvårdsarbetet 
för att hindra förlusten av biologisk mångfald. 

I Vetlanda kommun är nämare 400 arter rödlistade 
varav kärlväxter, svampar och ryggradslösa djur 
är de artgrupper som har störst antal arter med 
på listan. En komplett lista över rödlistade arter i 
kommunen redovisas i bilaga B. 

Mosippa är rödlistad som starkt hotad (EN). 
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Bevarande eller brukande? 
Att ett område redovisas i Naturvårdsplanen innebär 
inte nödvändigtvis att det bör lämnas orört. Många 
naturtyper och arter kräver skötsel eller en viss typ 
av störning för att naturvärdena skall bestå. I syn-
nerhet är jordbrukslandskapets naturvärden ofta helt 
beroende av att markerna årligen hävdas genom bete 
eller slåtter och att landskapet hålls öppet, där kossans 
bete gör det bästa jobbet för att bevara och skapa
naturvärden. Även andra naturtyper, exempelvis löv-
skogar, kan kräva aktivt brukande för att naturvärdena 
ska utvecklas på bästa sätt. Att bevara den biologiska 
mångfalden innebär således inte att alla förändringar 
som påverkar naturen måste upphöra. Däremot är de 
flesta områdena känsliga för direkt exploatering eller 
ingrepp som helt ändrar deras karaktär. 

Grön infrastruktur 
Djur och växter rör sig och sprids oberoende av admi-
nistrativa gränser. För en fungerande helhet behövs 
både högkvalitativa skyddade områden såväl som ett 
välfungerande vardagslandskap som vi alla har i våra 
närområden. Grön infrastruktur handlar om att det 
ska finnas goda spridningsmöjligheter som knyter 
ihop landskapet och som är nödvändiga för att arter 
ska kunna överleva på längre sikt. Att arters livsmil-
jöer försvinner eller fragmenteras till isolerade öar är 
ett av de största problemen när det gäller att bevara 
biologisk mångfald och hotade arter. 

Genom att bevara eller återskapa en grön infra-
struktur kan arters långsiktiga överlevnad säkras och 
ekosystemens möjligheter att leverera viktiga ekosys-
temtjänster bevaras även vid ett förändrat klimat. 

Ansvarsarter i kommunen 
I arbetet med naturvårdsplanen har 8 arter valts ut 
till ansvarsarter för Vetlanda kommun. En ansvars-
art är en rödlistad art starkt knuten till ett visst 
geografiskt område (i detta fall Vetlanda kommun) 
vars minskning markant skulle påverka den totala 
populationen. Eftersom Vetlanda kommun sanno-
likt hyser en betydande del av den nationella po-
pulationen har kommunen ett särskilt ansvara att 
bevara arten. Ett syfte med utpekandet är att lyfta 
fram arterna och stärka det symboliska värdet. 

Utpekandet av ansvarsarer har gjorts i samråd med 
Länsstyrelsen, artspecialister och ideella natur-
vårdsorganisationer. Vid urvalet av ansvarsarter 
har följande kriterier tillämpats: 

Betande djur håller de värdefulla gräsmarkerna öppna. 

Vetlanda kommuns 
ansvarsarter

 - Trollsmultron (VU)
 - Smalbladig lungört (EN)
 - Spindelört (NT)
 - Praktvaxskivling (NT)
 - Väddgökbi (VU)
 - Utter (NT)
 - Kungsfiskare
 - Flodpärlmussla (EN) 

• Arten uppträder regelbundet i Vetlandas kom-
mun och är sällsynt eller rödlistad. 

• En viktig del av artens svenska bestånd före-
kommer sannolikt i kommunen, utifrån den 
kunskap som vi besitter idag. 

• Artens biologi och habitat ska vara kända så 
att lämpliga skötselåtgärder kan planeras och 
genomföras. 

Kommunen har för avsikt att genomföra åtgärder 
som gynnar de utpekade ansvarsarterna. Genom 
att arterna är knutna till specifika livsmiljöer kom-
mer åtgärderna även gynna en mängd andra arter 
som är beroende av liknande livsbetingelser. På 
följande sidor ges en kort beskrivning av utpekade 
ansvarsarter för Vetlanda kommun. 
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Trollsmultron (VU) 
Trollsmultron är en halvmeter hög växt vars 
blommor påminner om smultron. Den växer på 
solvarma klipphyllor och torrbackar samt i kanten 
av busksnår. Arten förekommer sällsynt i södra 
Sverige, i Vetlanda finns den noterad från ett 20-tal 
lokaler. Det allvarligaste hotet mot trollsmultron är 
igenväxning på grund av utebliven hävd. 

Smalbladig lungört (EN) 
Smalbladig lungört är en lågväxt ört som blom-
mar med klarblå blommor tidigt på våren. Arten 
förekommer främst på torrbackar, åkerholmar 
och grusåsar på kalkrik mark. Tillsammans med 
ett område i östra Västergötland utgör Vetlanda 
kommun artens huvudsakliga utbredningsområde. 
De största hoten utgörs av för hårt och tidigt bete 
samt utebliven hävd och gödselspridning. 

Spindelört (NT) 
Spindelört är en lågväxt gulgrön växt som trivs bäst 
på magra, helst sandiga torrängar, gräshedar och 
naturbetesmarker. Den finns i huvudsak i några 
kommuner i östra och mellersta Småland. I Vetlan-
da kommun är den relativt vanlig men det natio-
nellt begränsade området gör den känslig mot 
framtida förändringar i miljön. Arten hotas främst 
av igenväxning, granplantering och gödsling. 

Trollsmultron (VU). Foto Anna-Lena Anderberg. 

Spindelört (NT). 

Smalbladig lungört (EN). 
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Praktvaxskivling (NT) 
Praktvaxskivling är en medelstor till stor, blodröd– 
orange ängssvamp med 3–6 cm bred hatt. Svampen 
förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige 
och växer i öppen, mager, ofta nästan hedartad 
gräsmark som hävdas genom bete eller slåtter. I 
Vetlanda kommun finns arten på cirka tio lokaler. 
De största hoten utgörs av utebliven hävd och göd-
selspridning. 

Väddgökbi (VU) 
Väddgökbi är ett stort bi med övervägande svarta 
och roströda färger på kroppen. Den är knuten till 
torrängar med bärande populationer av värdarten 
väddsandbi. Arten är indirekt, genom sin värdart, 
beroende av stora, sammanhängande bestånd 
av åkervädd. Väddgökbi förekommer sällsynt och 
ofta på isolerade lokaler i Götaland. Endast i de 
småskaliga jordbruksbygderna i östra Smålands 
skogsbygder tycks arten ha mer sammanhängande 
förekomst, i det området ingår de östra delarna av 
Vetlanda kommun där den finns på cirka 20 lokaler. 

Utter (NT) 
Den svenska populationen av utter uppskattas idag 
ligga på runt 2000 individer, efter att ha återhäm-
tat sig från mycket låga nivåer på 70- och 80-talen. 
Utter lever främst på fisk men även av grodor och 
kräftor. Den trivs bäst vid vatten som erbjuder riklig 
tillgång på lättfångad föda året runt, både vid sjöar 
och mer strömmande vattendrag. I Vetlanda kom-
mun förekommer den i bland annat Solgenån, runt 
Saljen samt i Illharjen och andra ställen längs Emån. 
Miljögifter, vandringshinder och trafiken utgör de 
största hoten mot uttern idag. 

Praktvaxskivling (NT). Väddgökbi (VU). Foto Mikael Larsson. 

Utter (NT). Foto Sören Carlsson. 
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Kungsfiskare 
Kungsfiskaren är stor som en sparv och har blå-
grön ovansida och orange undersida samt en lång 
karaktäristisk näbb. Den trivs i trädrika strandkan-
ter vid stillastående eller långsamt rinnande vatten 
med sandbrinkar som stupar ned mot vattnet. I 
Vetlanda förekommer den främst längs Emån och 
Solgenån.  

Flodpärlmussla (EN) 
Flodpärlmussla är ett sötvattenlevande blötdjur 
med avlångt skal med en tydligt insvängd under-
kant. Arten är knuten till strömmande vattendrag 

med grus- och stenbottnar. Flodpärlmusslan kan bli 
mycket gammal, individer över 200 år har obser-
verats. Normal livslängd är dock 70-80 år i södra 
Sverige. Musslan har dock mycket höga krav på 
sin miljö för att lyckas med föryngring. Det krävs 
att det finns: reproducerande bestånd av lax eller 
öring, ett permanent vattenflöde, relativt hög 
vattenhastighet och klart, syrerikt, näringsfattigt 
vatten med stabila pH-förhållanden. Arten är starkt 
hotad och har försvunnit från drygt en tredjedel 
av sina lokaler de senaste hundra åren. I Vetlan-
da kommun är den känd från bland annat Emån, 
Solgenån, Gnyltån och Sällevadsån. 

Andra sällsynta arter i Vetlanda 
Utöver de åtta ovan utpekade arterna finns det 
andra arter som bör ägnas extra uppmärksamhet på 
grund av deras förekomst i kommunen och att de är 
ovanliga i andra delar av landet. Exempel på sådana 
arter i Vetlanda är sjöhjorton, tjockskalig målar-
mussla, spindelörtsskinnbagge, slät taggsvamp och 
rödhorning månblomfluga. Att de inte valts ut som 
ansvarsarter beror bland annat på att de antingen 
är mycket rara (1-5 fynd), endast förekommer i 
skyddade områden eller att de inte i samma ut-
sträckning bedömdes ha ett identitetsskapande 
symbolvärde som når ut till en bred allmänhet. 
Vid urvalet av ansvarsarter eftersträvades även en 
representation av flera olika organismgrupper. 
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Ansvarsmiljöer i kommunen 
På liknande sätt som för ansvarsarter har ett antal 
ansvarsmiljöer valts ut för kommunen. Med an-
svarsmiljöer menas sådana miljöer eller biotoper 
som är typiska för Vetlanda kommun men ovanliga 
i andra delar av regionen eller Sverige, och som vi 
därför kan anses ha ett särskilt ansvar för. Dessa mil-
jöer har höga biologiska värden och många rödlis-
tade och krävande arter knutna till sig. Det handlar 
om livsmiljöer med liten utbredning, ofta i kombi-
nation med fortsatt minskande trend, vilket innebär 
risk för förlust av biologisk mångfald. 

En poäng med att tala om ansvarsmiljöer är att 
motverka hemmablindhet. I Vetlanda är till exempel 
ek- och ädellövhagar relativt vanliga, men så ser det 
inte ut i resten av Sverige, inte ens i resten av regio-
nen. Därför är våra ek- och ädellövhagar exempel på 
en naturtyp att vara extra rädd om och stolta över. 
Kommunens avser att uppmärksamma dessa fyra 
utpekade miljöer och det bör läggas extra fokus på 
bevarandet av dessa miljöer i naturvårdsarbetet. 

Det bör poängteras att utöver de fyra utpekade och 
beskrivna miljöerna finns även andra värdefulla 
miljöer vars utbredning till viss del har ett regio-
nalt/nationellt fokus just i Vetlanda kommun, och 
förtjänar viss extra uppmärksamhet. Klippkanjoner 
(exempelvis Djupaskuran) och hamlingsträd är goda 
exempel på sådana miljöer. 

Vetlanda kommuns ansvarsmiljöer

 - Strandängar
 - Kvillområden
 - Kalkbarrskogar
 - Ek- och ädellövhagar 

Vid Kvillsfors finns stora arealer strandängar som bitvis syns väl från riksvägen. Foto mot väster. Sommar 2014. 
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Strandängar 
I Vetlanda kommun finns fortfarande kvar relativt 
stora arealer med strandängar. Oftast är de belägna 
utefter vattendrag, i synnerhet längs Emån mellan 
Ädelfors och Kvillsfors, men de finns även vid sjöar. 
Strandängarna var förr i tiden ett mycket viktigt 
markslag för bonden som gav goda skördar även 
under torrår. Vid skiftena under 1800-talet var man 
noga med att strandängarna (speciellt åängarna 
längs Emån) fördelades rättvist mellan gårdarna och 
byarna. Många kvarstående ängslador vittnar om 
den äldre kulturen (se bild). 

Vegetationen är särpräglad på de hävdade markerna 
som tidvis översvämmas. Hirsstarr, trådtåg, krypvide 
och brunven karaktäriserar många av de finaste ex-
emplen. Kärrvial, ängsruta och strandviol tillhör mer 
ovanliga arter knutna till denna vegetationstyp. På 
sämre hävdade strandängar är kråkklöver, älgört och 
strandlysing vanliga. Strandängarnas naturvärden är 
kanske främst knutna till de rika fågellivet med arter 
som mindre strandpipare, rödbena, buskskvätta och 
gulsparv. 

På grund av igenväxning har denna naturtyp mins-
kat kraftigt de senaste decennierna, både nationellt 
och här i Vetlanda. Minskningen påverkar de arter 
som har sin hemvist i dessa miljöer. När strandäng-
arna försvinner så förlorar vi även en viktigt kultur-
historisk miljö, då dessa marker ofta varit hävdade 
i flera hundra år. Förutom de stora arealerna längs 
Emån finns strandängar bland annat vid vissa sträck-
or längs Solgenån, Fataburen norr om Ramkvilla, 
Södra Runneryd och vid Fåramarksgölen i Notteryd. 

Igenväxningen av de numera ohävdade strand-
ängarna går på många ställen långsamt. Det finns 
således goda förutsättningar att med relativt enkla 
metoder (hävd med mindre traktor eller bete) att 
återskapa naturvärdena. Detta har nyligen gjorts 
på flera ställen längs Emån med positivt resultat. 

Kvillområden 
I förhållande till övriga delar av Jönköpings län 
finns det i Vetlanda kommun kvar relativt stora och 
många kvillområden. Det är en särskild vattenmiljö 
som bildats längs vattendrag som delar upp sig i 
små bäckfåror i svag sluttning som gör att vattnet 
forsar långsamt fram. Ofta har dessa miljöer en re-
lativt frodig vegetation med stort inslag av lövträd 
och buskar. Det mesta kända exemplet i Vetlanda 
kommun är det välbesökta naturreservatet Illhar-

jen. Bland andra kvillområden i kommunen bör 
nämnas Strömmahult, Solgenån norr om Skede, 
Skärveteån och Farstorpaån. 

Kvillområden har en speciell flora och fauna knu-
ten till sig. Här trivs flera rödlistade och vanliga 
arter, bland annat utter, flodpärlmussla, kungs-
fiskare, forsärla, hampflockel och den ovanliga 
ormbunken safsa. 

De största hoten mot kvillområdena och deras 
mångfald av arter är försämrad vattenkvalitet, 
klimatförändringar (exempelvis varmare tem-
peraturer och långa perioder med låga flöden), 
igenväxning av gran, kalavverkning, invasiva arter 
men även fysiska ingrepp som dikning och vatten-
reglering.  

Nyslåttrade strandängar vid Emån efter många år av igenväxning (i bakgrunden). Gammal ängslada i förgrunden. 
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Kalkbarrskogar 
Kalkbarrskogar är en speciell barrskogstyp som 
förekommer på förhållandevis många håll i Vet-
landa kommun. I övriga delar av Jönköpings län är 
denna skogsbiotop mycket ovanlig. Kunskapen om 
kalkbarrskogar har varit ganska låga och tidigare 
förknippats med främst Uppland och Gotland. På 
senare tid har skogstypen även uppmärksammats 
här i Vetlanda. 

Kalkbarrskogar har uppkommit genom naturlig 
föryngring på kalkrik mark och ofta finns ett påtag-
ligt inslag av äldre barrträd. Kalavverkning har alltså 
aldrig skett utan marken har vanligtvis varit kontinu-
erligt bevuxna med barrträd under flera trädgene-
rationer. Skogen kan vara såväl gran- som talldomi-
nerad. Biotopen har i synnerhet en rik och speciell 
kärlväxt- och svampflora med många rödlistade 
arter. Blåsippa, piprör och vispstarr är ofta karak-
tärsväxter i dessa bestånd. Fjälltaggsvampar, rödgul 
trumpetsvamp, korktaggsvampar, jordstjärnor, 
blomkålssvamp och olika arter av fingersvampar är 
exempel på kalkbarrskogarnas svamprikedom. 

I Vetlanda kommun finns värdefulla kalkbarrskogar, 
bland annat i Kolbråna, Sällevadsån, Blåsmålen, Dju-
paskuran och längs Gnyltån. Lokalerna sammanfal-
ler ofta med områden där skogsbeten förekommit 
in i sen tid. 

Kalkbarrskogar hotas främst av avverkning då kun-
skapen och deras geografiska utbredning är dåligt 
känd. 

Kalkbarrskog i Blåmålen. Foto Tobias Ivarsson. 
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Ek- och ädellövhagar 
Det småbrutna jordbrukslandskapet med sina 
många naturbetesmarker sätter sin prägel på land-
skapet i Vetlanda kommun. 

En speciell typ av betesmarker som förekommer 
särskilt vanligt i Vetlanda jämfört med övriga delar 
av regionen är ek- och ädellövhagar. Solexponerade 
gamla ekar och andra ädellövträd har mycket höga 
naturvärden med många olika arter av mossor, 
lavar, svampar och insekter knutna till sig. På flera 
håll förekommer rena ekhagar med flerhundraåriga 
ekar, ofta i anslutning till gamla gods. Här kan näm-
nas Trishult, Rödjenäs, Drakulla och Vallby. 

Ädellövhagarna med mer blandade trädslag 
innehåller ofta ek men även ask, alm, lind, lönn och 
lind. Inte sällan visar många av ädellövträden spår 
av äldre tiders hamling. På enstaka ställen finns 
ännu pågående hamling. Även triviala träd-slag som 
asp och björk kan tillföra naturvärden i dessa hagar. 
Fina exempel på ädellövhagar finns i Ingaboda, 
Blåsmålen, Torpa - Emhultatorp, Delleryd, Möcklarp 
och på många ställen i Skirötrakten. 

Det störta hotet mot naturvärden knutna till dessa 
miljöer är upphörd hävd och igenväxning. När 
hagarna växer igen och de gamla ädellövträden 
skuggas igen av sly dör träden efter hand och de 
arter som är beroende av solbelysta gamla träd 
får allt svårare att klara sig, likaså den ängsflora 
som konkurreras ut av sly och storvuxna växter. Ett 
stort hot mot askar och almar, som är viktiga inslag 
i dessa betesmarker, är askskottsjukan respektive 
almsjukan. 

Gammal lind i naturbetesmark. Graneberg i Ökna. 
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MÅL OCH STRATEGIER 
Miljömål 
Målet om en hållbar samhällsutveckling omfat-
tar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
Naturvårdsplanen har fokus på de ekologiska 
aspekterna, men det finns tydliga kopplingar till de 
sociala och ekonomiska aspekterna genom natu-
rens betydelse för hälsa och god livsmiljö. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 är namnet på FN:s handlingsprogram 
för en hållbar utveckling som världens länder ge-
mensamt åtagit sig att arbeta efter. Flera av målen 
handlar om bevarandet av biologisk mångfald och 
fungerande ekosystem, och i agendan betonas vik-
ten av att bevara naturen för människor välmåen-
de, både för nuvarande och kommande generatio-
ner. Naturvårdsplanen bidrar till att nå de globala 
målen i Agenda 2030, i synnerhet mål nummer 
15, men även mål 6 och 11 har klara kollingar till 
denna plan; Rent vatten och sanitet samt Hållbara 
städer och samhällen. 

Nationella miljömål 
De nationella miljömålen är antagna av riksdagen 
och beskriver övergripande vilken kvalitet och 
tillstånd Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
behöver ha för att samhället ska vara ekologiskt 
hållbart i ett längre tidsperspektiv. Miljökvali-
tetsmålen ska leda fram till att vi lämnar över ett 
samhälle till nästa generation där de stora miljö-

problemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Av de totalt sexton miljömålen har i synnerhet de föl-
jande sex målen direkt bäring på biologisk mångfald 
och har legat till grund för arbetet med naturvårds-
planen: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, 
Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. 

Regionala miljömål 
På regional nivå leds arbetet för att nå miljömålen 
av Länsstyrelsen i Jönköpings län. De samarbetar 
med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer 
och andra aktörer för att målen ska få genomslag i 
länet. De upprättar även handlingsplaner med kon-

Mål 15 i Agenda 2030. 

Mer information om de svenska miljö-
målen finns på www.sverigesmiljomal.se 

kreta åtgärder, exempelvis Grön handlingsplan, som 
handlar om bevarandet av  biologisk mångfald. 

Kommunala miljömål 
Vetlanda kommuns arbete med att nå de nationella 
miljömålen sker inom många olika områden och av 
flera olika förvaltningar (läs mer i kapitel 6). För att 
tydliggöra Vetlanda kommuns ambitioner har ett 
antal nya mål och strategier tagits fram. Strategier 
sorterar in under sju olika målområden utefter vilka 
miljömål de främst avser att uppfylla (se nästa sida). 

I del 2 av naturvårdsplanen, Åtgärdsprogram, finns 
mer information om ovan nämnda miljömål, samt en 
redogörelse för hur Vetlanda kommun med konkreta 
åtgärder avser att jobba för at uppnå dessa mål. 

Levande skogar Ett rikt odlings- Myllrande våt-
landskap marker 

Levande sjöar och Ett rikt växt- och God bebyggd 
vattendrag djurliv miljö 
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Vetlanda kommuns mål och 
strategier 
I följande avsnitt anges de mål och strategier för 
naturvård och biologisk mångfald som Vetlanda 
kommun avser att arbeta efter för att bidra till att 
nå kommunens mål och de nationella miljömålen. 
Först redovisas de övergripande målen, som sedan 
följs av strategier indelade efter nedstående mål-
områden: 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Myllrande våtmarker 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• God bebyggd miljö och fysisk planering 
• Naturupplevelser, tillgänglighet och information 

Övergripande mål 
Kommunens värdefulla naturområden 
samt variationen mellan olika naturtyper 
och landskap ska skyddas och bevaras. 
Naturligt förekommande växt-, svamp- 
och djurarter ska kunna fortleva i livs-
kraftiga bestånd. 

Kommunens invånare och besökare ska ha 
goda möjligheter till naturupplevelser och 
friluftsliv i en rik och varierad natur. 

Strategier 
Levande skogar 
A. De kommunägda skogarna ska skötas med 

hög ambitionsnivå vad gäller hänsyn till 
naturvärden och sociala värden och kom-
munen ska på så vis vara ett gott föredöme. 

Ett rikt odlingslandskap 
B. Det kommunägda odlingslandskapet ska 

skötas med hänsyn till naturvärden, kultur-
miljövärden och upplevelsevärden. 

C. Stödja och stimulera lokala utvecklingspro-
jekt som syftar till att restaurera och sköta 
odlingslandskapets naturvärden. 

Myllrande våtmarker 
D. Bevara och utveckla kommunens våtmar-

ker genom kunskapsuppbyggnad, skötsel, 
restaurering och nyanläggning. 

Levande sjöar och vattendrag 
E. Kunskapen om naturvärden kopplade till 

kommunens sjöar och vattendrag ska öka. 
F. Arbeta för att uppnå och bibehålla god 

ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv i 
sjöar och vattendrag. 

Ett rikt växt- och djurliv 
G. Arbeta för gynnsam bevarandestatus för 

naturligt förekommande naturtyper och 
arter. 

H. Bidra till att kännedomen om kommunens 
växt- och djurliv är god, i synnerhet rödlis-
tade arter. 

I. Ta särskild hänsyn till och arbeta för att 
bevara och sprida kunskap om Vetlanda 
kommuns ansvarsarter och ansvarsmiljöer. 

God bebyggd miljö och fysisk planering 
J. Naturvårdsplanen används som underlag 

vid all fysisk planering. Lämplighet och hän-
syn tas enligt tabeller på sida 25-27. 

K. Skyddsvärda träd på kommunens mark bör 
bevaras i möjligaste mån. Om borttagning 
ändå måste ske ska trädens betydelse för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
beaktas och vägas in i beslutet. 

L. För särskilt värdefulla naturområden i 
tätortsnära lägen bör möjligheten att upp-
rätta naturreservat undersökas. Områden 
som har både höga natur- och rekreations-
värden bör prioriteras. 

M. Natur- och grönområden i tätorter sköts så  
att de ger möjlighet till rekreation och 
naturupplevelser samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras. 

Naturupplevelse, tillgänglighet och information 
N. Informationen till invånarna om kommunens 

värdefulla naturområden ska vara god. 
O. Tillgängligheten till naturen ska förbättras. 
P. Verka för att skolor, ideella föreningar och 

enskilda ges möjligheten att engagera sig i 
naturvårdsarbetet. 
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Riktlinjer för hänsyn vid 
exploatering 
Naturvårdsplanen ska användas som under-
lag vid all fysisk planering, enligt strategi J. 
på föregående sida. I händelse av att ett na-
turområde blir föremål för en exploatering 
presenteras i tabell 1 och 2 riktlinjer om hur 
kommunen bör agera. Riktlinjerna tar upp 
när en exploatering kan accepteras, krav på 
beslutsunderlag och kompensation av för-
lorade naturvärden. Utgångspunkten är att 
ju högre naturvärdesklass på området som 
ska exploateras desto högre krav på hänsyn. 
Vid mindre åtgärder på egen fastighet är 
hänsynsnivån lägre för enskilda fastighetsä-
gare. Skälet är att den enskilde ofta har mer 
begränsade ekonomiska möjligheter och av 
hänsyn till äganderätten. 

Tabell 1 presenterar riktlinjer för exploate-
ringar som kräver detaljplan, andra om-
fattande exploateringar/miljöfarliga verk-
samheter eller övrig strategisk planering. 
På nästa sida presenteras riktlinjer när det 
gäller mindre exploateringar på enskilda 
fastigheter (tabell 2). Riktlinjerna i tabeller-
na ska läsas tillsammans med de generella 
riktlinjerna på sida 27. 

Det är viktigt att framhålla att riktlinjerna 
endast avser ett förhållningssätt i planering 
och tillstånd där Vetlanda kommun med-
verkar eller fattar beslut. 

Tabell 1. Riktlinjer för hänsyn vid exploateringar som kräver detaljplan eller andra 
omfattande exploateringar/miljöfarliga verksamheter. 
Område 
med natur-
värdesklass 

För att exploatering ska godkännas krävs 
att intresset är av: 

Krav på ytterligare 
beslutsunderlag 

Krav på skyddsåtgär-
der och kompensation 

1 

Nationell/regional betydelse, och bör inte 
påverka: 
• viktiga biotopkvaliteter 
• rödlistad art med livskraftig förekomst. 
• viktiga spridningssamband 

Rimliga alternativa lösningar saknas. 

Fördjupad NVI av hela 
naturvärdesobjektet. 
Kräver en MKB. 

Omfattande skyddsåtgär-
der och kompensation av 
förlorade naturvärden i 
berört naturvärdesobjekt 
eller i likartade miljöer. 

2 

Regional/lokal betydelse och bör inte påverka: 
• viktiga biotopkvaliteter 
• rödlistad art med livskraftig förekomst. 
• viktiga spridningssamband 

Rimliga alternativa lösningar saknas. 

Fördjupad NVI av hela 
naturvärdesobjektet. 
Kan kräva en MKB i 
vissa fall. 

Skyddsåtgärder och 
kompensation av förlora-
de naturvärden i berört 
naturvärdesobjekt eller i 
likartade miljöer. 

3 

Lokal betydelse och exploateringen bör inte 
innebära att: 
• naturobjektets värdeklass upphör 
• rödlistad art med livskraftig förekomst 

riskerar att försvinna 
• viktiga spridningssamband bryts 

Rimliga alternativa lösningar saknas 

Fördjupad NVI av hela 
naturvärdesobjektet. 
Kan kräva en MKB i vis-
sa fall. Vid exploatering 
av mindre arealer (<0.5 
ha) kan utlåtande av 
naturvårdshandläggare 
räcka. 

Skyddsåtgärder och, om 
förutsättningar finns, 
kompensation av förlora-
de naturvärden i berört 
naturvärdesobjekt. 

Se tabell 3 på sida 26 för definitioner av de tre nivåerna och tabell 4 på sida 27 för övriga ordförklaringar. 
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Tabell 2. Riktlinjer för hänsyn när det gäller mindre exploateringar på enskilda fastigheter. 
Område 
med natur-
värdesklass 

För att exploatering ska godkännas 
krävs att: 

Krav på ytterligare 
beslutsunderlag 

Krav på skyddsåtgärder 
och kompensation 

1 

Exploateringen är en förutsättning för att 
området långsiktigt ska kunna skötas så att 
naturvärdena bevaras, samt att exploate-
ringen sker på ett sådant sätt att utpekade 
värden inte påtagligt skadas. 

Rimliga alternativa lösningar saknas. 

Fördjupad NVI av hela 
naturvärdesobjektet. 
Kan kräva en MKB eller 
enklare motsvarighet där 
konsekvenser redogörs i 
ett dokument. 

Omfattande skyddsåtgär-
der. Dialog med exploatö-
ren om kompensationsåt-
gärder. 

2 
Exploateringen underlättar att området sköts 
på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras. 

Rimliga alternativa lösningar saknas. 

Fördjupad NVI samt 
redogörelse av konse-
kvenser. 

Skyddsåtgärder. Dialog 
med exploatören om kom-
pensationsåtgärder. 

3 

Exploateringen bör inte innebära att: 
• naturobjektets värdeklass upphör 
• rödlistad art med livskraftig förekomst 

riskerar att försvinna 

Rimliga alternativa lösningar saknas. 

Skyddsåtgärder. 

För ordförklaringar, se tabell 4 på sida 27. 

Nivå Innebörd 

Nationell/regional 
betydelse 

Något som är av betydelse för nationell (ex. riksintressen) eller regional samhällsutveckling, 
utbyggnad av viktig infrastruktur som vägar, elnät, annan kommunikation, storskaligare ener-
giproduktion, sjukhus, åtgärder till skydd mot olyckor. 

Regional/lokal bety-
delse 

Något av betydelse för regional eller lokal samhällsutveckling, tätortsutveckling eller annan 
utveckling enligt översiktsplan (ÖP) 

Lokal betydelse Något som är av betydelse för lokal samhällsutveckling och allmän trivsel, förbättrad till-
gänglighet till offentliga platser, fysiska åtgärder till stöd för ett flertal företag eller till ensta-
ka företag av större lokal betydelse. 
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Generella riktlinjer (båda tabellerna): 
• Hänsyn till naturvärdena bör tas även inom 

ett buffertområde till naturvärdesobjekten, i 
synnerhet till klass 1- och 2-objekt. Buffertom-
rådets bredd kan variera utifrån objektets läge, 
naturvärde och beskaffenhet. 

• Kommunen bör vara ett stöd och ge vägled-
ning till markägare för ökad hänsyn till natur-
värdesobjekt, både förebyggande och i sam-
band med exploatering. 

• Ett särskilt skäl för exploatering kan vara att en 
fördjupad inventering av området visar att na-
turvärdet har försvunnit, eller att en undersök-
ning visar att exploateringen på lång sikt inte 
påverkar det som betingar områdets värde. 

Riktlinjer för värdefulla landskap 
• Värna och ta hänsyn till de värdefulla landska-

pens specifika värden vid expolatering. Läs om 
värdena under kapitel 5, Värdefulla landskap. 

Ordförklaringar (från tabell 1 och 2) och exempel som avses i detta sammanhang 

Fördjupad NVI Fördjupad Naturvärdesinventering (NVI) i fält enligt Svensk Standard SS 199000:2014. 

Kompensation Åtgärder som vidtas i samband med exploatering för att kompensera (ersätta) ett 
förlorat naturvärde eller en funktion. Är främst aktuellt om skyddsåtgärder inte räcker 
till. Kan göras genom att förbättra befintliga biotoper (livsmiljöer) eller skapa nya bio-
toper. Det kan även innebära att ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd. Att minska ett 
exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. 
Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

Livskraftig före-
komst 

En population som inom ett angivet område har en tillräcklig reproduktion, popula-
tionsstorlek och genetisk variation för att inte dö ut av slumpmässiga händelser. 

Naturobjektets 
värdekärna 

Den biotopmiljö och den/de art/arter som är det främsta motivet till att området har 
tilldelats påtagligt, högt eller högsta naturvärde. 

Rödlistad art Art upptagen i Artdatabankens sammanställning över arter som riskerar att dö ut från 
Sverige. 

Skyddsåtgärder Fysiska åtgärder som vidtas i samband med en exploatering för att undvika eller 
minimera skadan på ett värde eller en funktion. Exempel på skyddsåtgärder kan vara 
instängsling av träd och småbiotoper, omläggning av stigar, skyltning och masshante-
ring. Värdet ska finnas kvar på den ursprungliga platsen. 

Viktiga biotop-
kvaliteter 

Egenskap eller företeelse som formar en biotop eller en livsmiljö, exempelvis: 
• Naturlighet, det vill säga frånvaro av negativ mänsklig påverkan som avverkning, 

dränering, gödsling. 
• Strukturer. Beskaffenheten hos en biotop. Exempel på strukturer i positiv bemär-

kelse i en skog kan vara trädens olikåldrighet och flerskiktning. 
• Element är urskiljbara delar av en biotop och utgör biotopens byggstenar, till ex-

empel träd och block i en skog. Värdeelement är element som är av betydelse för 
biologisk mångfald, till exempel död ved, gamla träd, blottad jord, lodytor, stenrö-
sen, forsar. 

• Kontinuitet innebär att vissa processer, strukturer eller element funnits under en 
lång tid, vilket ökar sannolikheten för artrika miljöer. 

Tabell 4. 
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 Liten bygata i Inglamåla i södra Fröderyd. 



 
  

 
 

4. VETLANDAS NATUR 
LANDSKAPET 
NATURFÖRUTSÄTTNINGAR 
SKOGEN 
ODLINGSLANDSKAPET 
VÅTMARKERNA 
SJÖARNA OCH VATTENDRAGEN 
NATUR I STADEN 



  
 

VETLANDAS NATUR 
Vetlanda kommun ligger på småländska höglandet 
och omfattar en areal på 1600 km2, där ungefär 
100 km2 utgörs av vatten. I kommunen bor cirka 27 
500 invånare (2018) vilket gör att befolknings-
tätheten är relativt låg, 18,4 inv./km2. 

Landskapet 
Landskapet i Vetlanda bjuder på varierande, 
intressant och värdefull natur. Skogsmark och i syn-
nerhet granskog är den dominerande naturtypen 
men på många ställen bryts landskapet upp av ett 
mosaikartat jordbrukslandskap med åkrar, ekhagar 
och lummiga lövskogar. 

Landskapet har en mycket varierande topografi 
med åsar, berg, dalar, sjöar och våtmarker. Kom-
munens högsta punkt når 328 meter över havet 
och ligger strax norr om Lövås i Ramkvilla socken. 
Toppar över 300 meter finns i mer än hälften av 
kommunens 22 socknar, främst i de västra delarna 
av kommunen. Den lägsta punkten i kommunen 
finns vid Emån i Kvillsfors på lite drygt 100 meter 
över havet. 

Geologin bestämmer de stora landformerna i 
landskapet och lägger grunden för växtlighet och 
odling. Berggrunden är gammal, men landskapet 
är geologiskt ungt och starkt präglat av de mäktiga 
inlandsisarna som dragit fram över området. När 
inlandsisen drog sig tillbaka hade vegetationen 
tundrakaraktär med olika viden, enstaka björkar 

och spridda gräs, örter och starrarter. Efterhand 
blev tall allt vanligare och med tiden bredde sko-
gen ut sig och när klimatet blev varmare kolonise-
rades landskapet av ädellövträd. 

Människan formar landskapet 
Överallt i landskapet ses spår av mänsklig aktivi-
tet. När inlandsisen drog sig tillbaka och däggdjur 
koloniserade området följde människor i dess spår. 
De livnärde sig på jakt, fiske och bär. Boplatserna 
var tillfälliga. Människans påverkan på landskapet 
tilltog i takt med att jordbruket introducerades till 
Norden för cirka 6000 år sedan. Genom röjning 

och eventuell bränning odlade man små åkrar i 
skogen. Boskapsskötseln var mycket betydelsefull. 
När näringen sinade i marken röjde man ett nytt 
område och den gamla åkern fick växa igen och blev 
bra betesmark för boskapen, innan träd och buskar 
tog över igen. Tillgången på ädellövträd var stor och 
lövtäkt var ett viktigt sätt att skaffa vinterfoder. 

Under bronsåldern expanderade jordbruket och 
bronsåldersrösen finns i nästan samtliga kommu-
nens socknar, med en viss koncentration i Fröderyd, 
Lannaskede, Korsberga, Skirö och Stenberga. När 
bonden fick tillgång till järnskodda redskap under 
järnåldern kunde tyngre jordar odlas upp, vilket för-

Höst i barrskogen. 
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ändrade landskapet. Under denna tid började man 
även stalla boskapen under vintern och bofästning-
arna blev således allt mer permanenta. Grunden för 
dagens bebyggelsemönster och odlingsmarker lades 
på många håll under den senare delen av järnål-
dern. Man började under järnåldern med hjälp av 
skäror och liar att skörda gräs på slåtterängar. Dju-
ren utfodrades med hö från ängsmarken och göd-
seln till åkern togs från de vinterstallade boskapen. 
Det blev ett flöde av näringsämnen från slåtterängen 
till åkrarna. Härav kommer det gamla talesättet ”äng 
är åkers moder”. Denna form av jordbruk dominera-
de i Vetlanda långt in på 1800-talet. 

Bebyggelsen och åkermarken koncentrerades i 
första hand till de mer bördiga jordarna, men vid 
befolkningstillväxt har även sämre jordar och mer 
avlägset belägna skogsområden koloniserats. Av 
fornlämningar att döma var bosättningarna i Vet-
landa kommun fram till järnåldern främst utbredd 
kring Vetlanda, Nävelsjö, Alseda, Myresjö, Bäck-
seda och Björkö. I mer perifert belägna socknar 
som Karlstorp, Ökna, Lemnhult, Näshult och Södra 
Solberga var det under denna period mycket glesbe-
folkat. Des sistnämnda socknarna befolkades istället 
i stor utsträckning under tidig medeltid. 

Närmast byn låg den inhägnade inägomarken med 
åker och äng. Bortom inägomarken vidtog utmarken 
som utnyttjades gemensamt för betesmark och di-
verse skogsprodukter. Denna bystruktur bevarades 
i stort sett intakt fram till skiftesreformerna under 
1800-talet. Fram till 1700-talet omfattades byarna 
i Vetlanda oftast en, två eller tre gårdar. Därefter, i 

takt med att befolkningen ökade, gjordes så kallade 
hemmansklyvningar i redan befintliga byar vilket 
gjorde att antalet gårdar per by ökade. 

Mot slutet av 1800-talet minskade ängens betydelse 
när man började odla vall på åkrarna samt att konst-
gödsel började ersätta stallgödsel. Detta fick stora 
konsekvenser för landskapet och många blomsterri-
ka ängar odlades upp. För att vinna mer odlingsbar 
mark dikades kärr och många sjöar sänktes under 
denna period. Några av kommunens mest aktiva går-
dar är i dag belägna på platser som blev framodlade 
under dessa årtionden. 

Under det senaste århundradet har stora föränd-
ringar gjorts inom jordbruket och i takt med rationa-
lisering har många gårdar slagits ihop till allt större 

enheter och fortsatt mekanisering gjorde att allt 
färre människor behövdes för produktionen. Det 
småskaliga och mosaikartade landskapet ersattes 
med större åkrar samtidigt som stenmurar togs 
bort, ängar växte igen och besprutning påverkade 
artsammansättningen. Artrika ängs- och hagmarker 
gödslades och blev därmed högproduktiva men 
artfattiga. Denna agrara revolution ledde självklart 
till stora förbättringar för människan, som kunde få 
en betydligt högre produktion både per areal och 
per timme arbetad tid. Bieffekten var att landskapet 
blev fattigare för växter och djur. 

Människan och skogen 
Skogen har alltid varit en viktig resurs för människan 
här i Sverige. Den har erbjudit föda, skydd och di-
verse olika produkter. I takt med att jordbruket blev 

Många stenmurar är från 1800-talet då man odlade upp ängar för vallproduktion. Sunnerskog. 
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allt mer utbrett och omfattande förändrades stora 
arealer av skogen till åkrar, ängar och utmarksbeten. 
Utmarkernas trädbestånd blev alltmer utglesat till 
följd av bete och trädfällning för husbehov, i synner-
het nära gårdarna. I otillgängliga och mer perifera 
områden bevarades dock skogarna mer naturliga 
och opåverkade. 

Under 1800-talet framfördes oro över det minskade 
trädbeståndet och virkesresurserna. När sågverken 
och senare pappersindustrin tog fart kring förra 
sekelskiftet blev efterfrågan på skogens produkter 
ännu större. Även om många skogar var hårt påver-
kade av bete och virkesuttag blev de sällan kalav-
verkade vilket gjorde att den skogliga kontinuiteten 
inte bröts. På grund av aktiv återbeskogning från 
början av 1900-talet har trädbeståndet och virkes-
volymen ökat markant sedan i slutet av 1800-talet. 

Sedan trakthyggesbruket infördes i stor skala på 
1950-talet har skogen förändrats drastiskt och den 
biologiska mångfalden påverkats negativt. Gamla 
skogar har ersatts med gran- och tallplantager och 
lövträd i skogen har aktivt bekämpats. Idag finns en-
dast mycket små rester kvar av gamla naturskogar, 
oftast på sådana ställen i landskapet där terrängen 
försvårat för moderna skogsmaskiner att nå fram. 
Naturhänsynen i skogen har ökat de senaste decen-
nierna med utbildning, certifiering och naturvårds-
inriktade planer, men fortfarande är trakthyggesbru-
ket med kalhuggning, markberedning, plantering, 
röjning och gallring det klart dominerade sättet att 
bruka skogen. 

Naturförutsättningar 
Utöver människans långvariga påverkan har klimat-
faktorer, berggrund och jordarter stor betydelse för 
naturens sammansättning och för de arter som trivs 
här. 

Klimat 
För tidsintervallet 1991-2013 var årsmedeltempera-
tur i Vetlanda kommun 6,5–7,5 °C, vilket är i paritet 
med regionen i stort. De östra delarna av kommu-
nen har något varmare klimat än de västra. Mot slu-
tet av detta sekel beräknas årsmedeltemperaturen 
i kommunen ha ökat med flera grader. Årsmedel-
nederbörden för samma tidsperiod var 525-750 
mm med avtagande mängder ju längre österut man 
kommer i kommunen. 

Berggrund 
Bergrunden i Vetlanda kommun är mycket varierad, 
vilket tidigare gruvdrift av olika slag vittnar om. 
Granit av varierande typ är dock den vanligaste 
bergarten. I ett mindre område norr och söder om 
Vetlanda tätort förekommer den så kallade Vetlan-
daformationen som har sitt ursprung i sedimentära 
bergarter och som starkt avviker från den omgivan-
de graniten. Vetlandaformationen utgör den äldsta 
berggrunden i kommunen. Utspritt i kommunen 
finns även mindre områden med gnejs, kvartspor-
fyr, konglomerat och skiffer. Gemensamt för ovan-
stående bergarter är att de är relativt sura vilket 
generellt ger upphov till en mer trivial (vanlig) flora. 
Grönsten är ett samlingsnamn för de mer basiska 

bergarter som förekommer som gångar eller massiv 
på flera håll i kommunen. Det är närings- och mi-
neralrika bergarter och består ofta av diabas som 
trängt upp i gångar mellan graniten. Större områden 
med grönsten finns bland annat norr om Nävelsjö, 
runt Årset, nordväst om Nye, Blåsmålen samt i ett 
större stråk mellan Ekenässjön och Kvillsfors.  

Lunglav växer i skogar med höga naturvärden och 
indikerar lång skoglig kontinuitet. Flohult. 
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Jordarter 
Inlandsis har i flera omgångar täckt det småländ-
ska landskapet under de senaste årmiljonerna. 
Den senaste inlandsisen smälte bort från mellersta 
Småland för cirka 10 000 år sedan. Överallt ser man 
olika spår efter isen och dess smältvatten. De flesta 
jordarter i landskapet har samband med den senas-
te istiden. Morän är den dominerande jordarten. 
Den är isens egen jordart som uppkommit genom 
avlagring av det material som isen plockat upp, 
krossat och transporterat. Den består av en bland-
ning av alla kornstorlekar och allt är kantigt. San-
dig-moig morän dominerar men stora områden är 
även täckta av mycket storblockig och grusig morän. 
Moräntäcket tunnas ut alltmer mot öster där under-
liggande berg oftare är blottat. 

Spår från den senaste istiden finns även i form av 
isälvsavlagringar. Dessa bildades i samband med 
att löst material så som sten, grus, och sand for-
sade fram i inlandsisens isälvar och avsattes när 
strömhastigheten minskade. Dessa formationer finns 
främst i dalstråk. En känd form av isälvsavlagring 
är rullstensås som i kommunen bland annat finns i 
Björköby, Drags udde, Nävelsjö och vid Böla utanför 
Skede. Finkornigt sorterat material är ovanligt i kom-
munen men finns bland annat i Ramkvilla och längs 
Linneån mellan Ljunganäs och Landsbro. 

Skogen 
Den klart dominerande naturtypen i Vetlanda är 
skog. Riktiga urskogar saknas dock i princip helt och 
endast små fragment av skogen har naturskogska-
raktär. De få gamla skogarna med en variation av 
trädslag och med träd i olika åldrar och grovlekar är 
mycket viktiga att bevara eftersom många av skogs-
landskapets arter lever kvar här. 

Barrskog 
Den övervägande delen av barrskogarna i kommu-
nen har låga eller mycket låga naturvärden och ut-
görs av planterade och ensartade gran- eller tallplan-
teringar i olika åldrar. Som små öar i ett i övrigt hårt 
brukat landskap finns dock äldre barrskogar med 
värdefulla strukturer och hög biologisk mångfald. 

Skogar som skonats från kalavverkningar innehar 
ofta en variation av trädslag och grovlek, mycket död 
ved och många utrotningshotade arter. Ofta hittar 
man dessa skogar på otillgängliga platser långt från 
bilvägar och nära mossar och på fastmarksöar på 
mossarna. I berg- och rasbranter finns också många 
välbevarade barrskogar. 

I södra delen av kommunen i ett område mellan 
Korsberga, Milletorp och Lemnhult finns ett stör-
re område som är relativt orört och som har höga 
naturvärden. Här ligger bland annat naturreservaten 
Stolpaberg, Stora och Lilla fly samt Svarta hål. Detta 
område har en stark tjäderstam och i gamla skogar 
som dessa trivs en mängd olika arter av mossor, 

lavar och svampar. Detta område utgör även en 
värdefull resurs för friluftslivet. Andra större värde-
fulla barrskogsområden finns vid naturreservatet 
Tjusthult, i landskapet söder om Bäckaby och i det 
nordöstra hörnet av kommunen runt Sällevadsåns 
naturreservat. 

En särskild barrskogstyp i kommunen är kalkbarrsko-
gar (se även sid 19), som är gamla barrskogar med 
lång trädkontinuitet på kalkrika berg- och jordarter. 
Kalkbarrskogar har en rik biologisk mångfald med i 
synnerhet en unik svampflora. 

Blomkålssvamp växer helst i gammal tallskog. 
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Lövskog 
Värdefulla lövskogsområden finns oftast på de 
gamla inägorna, det vill säga områden som ligger 
närmast byarna och tidigare oftast utgjorts av 
ängs- eller betesmark. Ädellövskogar är en av våra 
artrikaste biotoper och över hälften av alla rödlis-
tade arter finns i denna miljö. 

De riktigt stora och gamla träden är viktiga livsmil-
jöer för många trädlevande arter, eftersom de med 
stigande ålder utvecklar en stor variation i form 
av till exempel grova eller döda grenar, tjock och 
skrovlig bark, blottade vedytor eller håligheter. De 
består också under lång tid, vilket ökar möjligheten 
för att arter ska hinna etablera sig. Lövskogar har 
ofta även en värdefull vårflora i markskiktet. 

Området kring Skirö och Saljen är särskilt rikt med 
ädla lövträd. Detta område har sedan länga kallats 
Smålands trädgård på grund av lövskogarna och 
de bördiga jordbruksmarkerna. Andra värdefulla 
lövskogsområden som är att beteckna som värde-
kärnor finns i Puketorp-Rulla, Flishult, Flenshult 
och Näshult. 

Rena bokskogar är ovanliga men ett antal bestånd 
på spridda ställen i kommunen är värda att nämna, 
däribland Brantås, Röshult och Runneryd. Värdeful-
la lövskogar finns även i form av sumpskogar, ofta 
i närheten av bäckar, åar eller sjöar. Alsumpskogar 
är artrika och är hemvist för många mossor, lavar, 
snäckor och insekter som är beroende av stabila 
fuktförhållanden. 

Hot mot skogens biologiska mångfald 

Det finns många hot mot skogens växt- och djurliv. 
Den dominerande orsaken är slutavverkning av 
skogar med höga naturvärden. Det moderna skogs-
bruket har sedan 1950-talet inneburit kalavverk-
ningar efterföljt av plantering av gran och tall. Löv-
träd har aktivt motarbetats och döda träd ”städats” 
bort. Denna typ av skogsbruk har drabbat många 
av skogens arter hårt. Avverkning har stor negativ 
påverkan på fler än 1 300 arter i Sverige (Sandström 
m. fl. 2015). De har svårt att överleva hyggesfasen 
och klarar inte att återetablera sig, då deras miljöer 

Sumpskogar har ofta höga naturvärden. Foto från Flage nordväst om Nye. 

(exempelvis gamla träd eller vissa typer av grov, död 
ved) inte hinner skapas i modernt brukad skog. 
Sönderkörning av mark och gödsling är andra hot 
mot den biologiska mångfalden i skogen. Ett all-
mänt hot är också kunskapsbrist om naturvård och 
biologisk mångfald i skogen. Det är nödvändigt med 
utbildning i naturvårdsinriktad skötsel och alternati-
va skogsbruksmetoder. 
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Odlingslandskapet 
Dagens odlingslandskap med dess höga naturvär-
den har skapats av människans mångtusenåriga 
brukande och har sitt ursprung i när våra förfäder 
övergick från jägar- och samlarkulturer till jordbruk 
och boskapsskötsel. Trakterna runt Vetlanda och 
Emådalen har en lång historia av mänsklig närvaro 
och odling vilket bland annat den rika förekomsten 
av fornlämningar och fossila åkermarker vittnar 
om. De äldsta odlingsbygderna i Vetlanda var loka-

liserade till områden med de bördigaste jordarna, 
ofta i närheten av vattendrag och i sydsluttningar för 
att få ett gynnsamt lokalklimat och goda skördar. 

Ängs- och betesmarker 
Odlingslandskapet kan delas in i åker, betesmark 
och ängsmark, där de två sistnämnda är av stor 
betydelse för den biologiska mångfalden. Det rika 
växt- och djurlivet i ängs- och betesmarker är helt 
beroende av hävd (slåtter eller bete) för att beva-

ras och utvecklas. Ogödslade ängs- och betesmar-
ker med lång historia av hävd tillhör de artrikaste 
miljöer vi har i Sverige - på en enda kvadratmeter 
kan man i en välhävdad betesmark hitta över 40 
olika växtarter. Typiska arter som hittas i välhävda-
de betesmarker i Vetlanda är slåttergubbe, darr-
gräs, brudbröd, jungfrulin och kattfot. 

Ängar med lång kontinuitet som slås på traditio-
nellt vis med lie eller slåtterbalk tillhör de allra 
artrikaste naturtyperna. De är ovanliga i länet och 

Stenmurar utgör värdefulla inslag i odlingslandskapet. På bilden syns de imponerande murarna i Repperda. 
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endast ett fåtal förekommer i kommunen. Några 
av de finaste exemplen finns i Äsprilla, Hännaryd, 
Fagerhult och Gudmundsås. Många av de nutida 
naturbetesmarkerna har dock ett ursprung som 
ängsmark. 

Småbiotoper 
Åkerholmar, öppna diken, stenmurar, odlingsrösen, 
åkerrenar, småvatten, alléer, och gamla träd - så 
kallade småbiotoper - utgör andra viktiga livsmil-
jöer i jordbrukslandskapet för ett stort antal växt- 
och djurarter. I hårt brukade odlingslandskap fyller 
dessa småbiotoper en viktig ekologisk funktion och 
fungerar som tillflyktsort och utgör spridningsvägar 
för många olika arter. 

Den rena åkermarken i odlingslandskapet är mes-
tadels ointressant ur naturvårdssynpunkt om man 
bortser från någon åkerkant som undgått besprut-
ning och som kan hysa sällsynta åkerogräs. Gamla 
åkrar som enbart slås eller betas men inte gödslas 
kan med tiden (i takt med att näringen i jorden ut-
armas) utveckla en fin ängsflora, i synnerhet åkrar 
på väldränerade jordar. 

Skyddsvärda träd 
Ett annat värdefullt inslag i jordbrukslandskapet är 
det stora antalet skyddsvärda träd. Med skydds-
värda träd menas grova träd, mycket gamla träd, 
grova döda träd och grova hålträd. Vid åtgärder el-
ler verksamheter som innebär en väsentlig påver-
kan på särskilt skyddsvärda träd krävs det samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Hot mot odlingslandskapets biologiska 
mångfald 

De stora hoten utgörs främst av igenväxning och 
aktiv skogsplantering av ängs- och betesmarker. 
Detta är ofta en följd av dålig lönsamhet i jord-
bruket. Gödsling av naturbetesmarker har också 
påverkat den biologiska mångfalden negativt. När 
dessa marker tillförs näring, slås den hävdgynnade 
floran ut och andra, konkurrensstarka arter tar över. 
Följden blir ett utarmat och mer artfattigt landskap. 
Borttagning av småbiotoper och besprutning har 
också inneburit att många arter påverkats negativt 
och försvunnit. 

Våtmarkerna 
Våtmarker är ett samlingsnamn för fuktiga områden 
där vatten, under en stor del av året finns nära, i 
eller strax över markytan. Våtmarker kan delas in 
i myrar (mossar och kärr), sumpskogar, fuktängar, 
rikkärr och strandängar. De är alla känsliga natur-
typer som utgör viktiga livsmiljöer för många 
växter, fåglar, insekter och groddjur. 19 procent av 
rödlistans arter förekommer i våtmarker. 

Människan har i mycket stor utsträckning påverkat 
våtmarkerna och drygt en fjärdedel av Sveriges 
ursprungliga våtmarker har försvunnit genom bland 
annat utdikning för att vinna mer åkermark. Även 
en stor del av de våtmarker som finns kvar är starkt 
påverkade av mänsklig verksamhet. De opåverkade 
våtmarkerna kan anses vara de sista vildmarkerna 
vi har i södra delen av Sverige, och är mycket viktiga 
att bevara. 

I Vetlanda kommun finns större områden med 
våtmarker främst i den södra delen av kommunen 
vid naturreservaten Stolpaberg, Stora Fly och Svarta 
hål. Ett annat viktigt område för våtmarksarter finns 
mellan Ökna, Pauliström och Karlstorp. 

Utöver våtmarkernas stora betydelse för den bio-
logiska mångfalden har de andra viktiga funktioner 
för oss människor. De har en vattenhållande funk-
tion i landskapet, de fungerar som vattenreservoa-
rer och de har en stor förmåga att rena vattnet och 
minska näringsläckage till sjöar och vattendrag. 

Hot mot våtmarkernas biologiska mångfald 

Våtmarkernas växt- och djurliv står inför flera 
utmaningar. De största hoten utgörs av utdikning, 
skogsgödsling, kvävenedfall och exploateringstryck 
i samband med att tätorter byggs ut eller nya vägar 
anläggs. 

Ett skyddsvärt träd i form av en jätteek. 
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Sjöarna och vattendragen 
Vetlanda är en mycket sjörik kommun. Det finns 
cirka 300 sjöar som är större än 1 hektar varav 
Örken, Nömmen och Saljen är de största. Större 
delen av kommunen ligger inom Emåns avrinnings-
område, endast de sydvästra delarna avvattnas 
söderut via Mörrumsån. 

Våra sjöar och vattendrag fyller många viktiga funk-
tioner; de förser oss till exempel med dricksvatten, 
de är livsmiljöer för djur och växter, de är plats för 
fiske, rekreation och ger energiproduktion. Trots 
århundraden av sjösänkningar och utdikningar är 
Sverige ett av världens sjörikaste länder. Emån är 
det största vattendraget i kommunen och har ett 
mycket rikt växt- och djurliv. Andra viktiga vatten-
drag är Solgenån, Lillån, Gnyltån och Sällevadsån. 

Artrikedomen i kommunens sjöar och vatten-
drag är stor. Värdefulla arter som flodpärlmussla, 
tjockskalig målarmussla, safsa, kungsfiskare och 
öring kan hittas på flera ställen i kommunen. Alla 
dessa är beroende av god vattenkvalitet och väl 
fungerande ekosystem för sin fortlevnad.  

I kommunen verkar det mellankommunala vatten-
förbundet Emåförbundet, som arbetar med olika 
vattenfrågor som rör Emån och dess biflöden, där 
bevarande av biologisk mångfald är en mycket 
viktig del av verksamheten. 

Emån 
Genom kommunen rinner Emån som är en av 
sydöstra Sveriges största vattendrag. Emån sätter 
en tydlig prägel på landskapet och har ett mycket 
varierande lopp och karaktär. Vattendraget med 
dess omgivningar och biflöden har mycket höga 
biologiska värden och huvudfåran är av riksintresse 
för naturvården. I ån har över 30 fiskarter observe-
rats och här finns livskraftiga bestånd av både utter 
och flodpärlmussla. 

Hot mot sjöarnas och vattendragens biologis-
ka mångfald 

I Vetlanda kommun utgör försurning, kvävenedfall, 
vattenkraft, avverkning av kantzoner och dikning 
betydande hot mot vattnets biologiska mångfald. 
Även klimatförändringar med extrem torka kan i 
framtiden i större utsträckning komma att påverka 
mångfalden i vattnet. 

Emån vid Upplanda strax söder om Vetlanda. 
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Natur i staden 
Det är grundläggande att alla människor ska ha till-
gång till en rik, vacker natur för rekreation, motion 
och naturupplevelser. Tillgång till en rik natur och 
möjligheter till ett aktivt friluftsliv främjar folk-
hälsan och ger också en ökad miljömedvetenhet. 
Naturvård och folkhälsoarbete hänger således tätt 
samman. Både kropp och själ mår bra av att vistas i 
naturen. Naturen har en läkande och avstressande 
effekt vilket i förlängningen kan leda till färre sjuka 
invånare och en samhällsekonomisk vinst. 

I och i anslutning till kommunens tätorter finns 
många områden med höga naturvärden som inbju-
der till ett varierat friluftsliv för både invånare och 
turister. I Vetlanda tätort är Illharjen, Norrgårds-
området och Östanå/Sandlandet viktiga naturom-
råden för människors vardagliga rekreation. En 
viktig del i naturvårdsarbetet är att tillgängliggöra 
naturen, bland annat genom att anlägga och sköta 
spänger och vandringsleder, sätta upp information 
och tillhandahålla bra kartmaterial. 

Tillgången till natur nära hemmet underlättar för 
människor att ta sig ut och bör ses som en stor 
tillgång för kommunen. Skolor och förskolor måste 
ha möjlighet att använda nära naturområden som 
lärmiljö och rekreation. 

Kullgataneken är ett viktigt grönt inslag i Vetlanda tätort. 
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5. VÄRDEFULLA LANDSKAP 
VAD ÄR VÄRDEFULLA LANDSKAP? 
BESKRIVNINGAR AV VETLANDAS VÄRDEFULLA LANDSKAP 



VÄRDEFULLA LANDSKAP 
Vad är värdefulla landskap? 
Naturvårdsplanen redovisar ett stort antal värdeful-
la naturområden i kommunen (läs mer i kapitel 8). 
Dessa är i regel tämligen strikt avgränsade och ska 
ses som områden som över i stort sett hela sin yta 
har värden som måste tas hänsyn till. Många arter är 
dock beroende av större sammanhängande land-
skap för sin överlevnad - de klarar sig inte på små 
skyddade fläckar på sikt. Exempel på detta är många 
insekter och fågelarter som behöver resurser som 
finns utbredda inom större områden. 

För att bevara den biologiska mångfalden är det 
därför viktigt att höja blicken och se områden där 
det finns särskilt bra förutsättningar genom större 
fungerande helheter; värdefulla landskap. Dessa är 
oftast för stora för att bevara i sin helhet, men det 
är heller inte nödvändigt. Det viktiga är att veta vilka 
specifika miljöer och strukturer som ska värnas och 
ta hänsyn till dessa i planeringen. 

Vetlandas värdefulla landskap 
I Vetlanda kommun har 20 landskap identifierats 
som särskilt värdefulla för att bevara den biologiska 
mångfalden på landskapsnivå. De redovisade land-
skapsområdena i planen innebär att det antingen 
finns ett kluster av många naturvärdesobjekt med 
höga naturvärden inom området, eller att landska-
pet i övrigt har så pass höga värden att det motiverar 
att redovisas här. Med höga värden i övrigt men-
as att det inom landskapet finns många element, 
strukturer (se förklaring på sida 61) och miljöer som 

gynnar bevarandet av rödlistade arter, men där de en-
skilda ytorna för sig inte motiverar att redovisas som 
egna naturvärdesobjekt. 

Som underlag för att peka ut landskapen har bland 
annat använts naturvärdeskartan, kartanalyser 
från Länsstyrelsens arbete med Grön infrastruktur, 
skyddsvärda träd och Artportalen. Dessa underlag har 
kompletterats av flygbildstolkningar och fält-
inventeringar.    

15 av de 20 landskapen utgörs av jordbrukslandskap, 
där variationsrikedomen av lövskogar, ädellövträd, 
brynmiljöer och betesmarker oftast är de värden som 
motiverar ett utpekande, medan 5 landskap domi-
neras av barrskogar, där våtmarker och sumpskogar 
ofta ingår som kompletterande värden (L4, L7, L10, 
L18, L19). En viss koncentration av värdefulla landskap 
finns i de östra delarna av kommunen, där Stenberga, 

Högarp och inte minst jordbrukslandskapet kring Skirö 
är bland de mest framträdande. 

Landskapen kan ses som särskilt viktiga att fokusera 
på i naturvårdsarbetet, då förutsättningarna till lång-
siktigt bevarande av naturvärden oftast är som störst i 
dessa sammanhängande områden. Riktlinjer för hän-
synstagaden till värdefulla landskap vid exploateringar 
finns på sida 27. 

De utpekade landskapen har även stor betydelse för 
Vetlandas attraktivitet och är ofta områden som är 
vackra där de hävdade markerna signalerar en le-
vande landsbygd. Områdena erbjuder ofta spännade 
naturupplevelser och genuina småländska miljöer. 

På följande sidor ges en översiktlig beskrivning av de 
20 landskapen, vad naturvärdena utgörs av samt för-
utsättningar och hänsyn för bevarande av värdena. 

Holmeshultasjön i Notteryd (L2). 
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Beskrivningar av Vetlandas 
värdefulla landskap 
L1 Nävelsjö - Rågsjö 
Området kring Nävelsjö och Rågsjö utgörs av ett 
öppet jordbrukslandskap med en variation av 
betesmarker, små åkertegar och stort inslag av 
ädellövträd. De två byarna sluttar ned mot Emån 
och Kroppåns dalgångar där ett stort våtmarks-
område breder ut sig på gammal sjöbotten. Stora 
delar av landskapet är levande med betesdjur och 
välhävdade marker. Småbiotoper som åkerholmar, 
stenmurar, hamlade träd, lövdungar och dammar 
bidrar till småskalighet och mångfald. Naturbetes-
markerna har mycket höga botaniska värden med 
stora bestånd av rödlistade arter. Nävelsjön har 
höga ornitologiska värden och är en mycket viktigt 
lokal för både häckande och rastande flyttfåglar. 
Bland ovanliga fåglar som kan ses i område kan 
nämnas årta, kricka, brunand, stjärtand, kricka, blå 
kärrhök och dvärgbeckasin. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och restaurering för 
att bevara värdena. Stor hänsyn bör tas till skydds-
värda träd, och till småbiotoper då dessa ofta ut-
gör spridningskorridorer för växter och djur. Spara 
döda och fallna stammar. Genom att återuppta 
hävd på större delar av Nävelsjön skulle förutsätt-
ningarna för fågellivet öka. 

L2 Notteryd – Hörnebo – Ingaboda 
Variationsrikt och småbrutet jordbrukslandskap 
som i stora delar är levande med välhävdade mar-
ker. Artrika betesmarker omväxlar med lövskogar 
och blandskogar. De små åkertegarna, den kupera-
de terrängen och det stora inslaget av småbiotoper 
som åkerholmar, rasbranter och skyddsvärda träd 
bidrar till småskaligheten. I Ingaboda och Röshult 
finns särskilda värden knutna till det stora inslaget 
av ädla lövträd, däribland bok. Betesmarkerna är 
av varierande karaktär med öppna hagar, strand-
ängar, lövhagar, sidvallsängar och en mycket värde-
full askhage i Ingaboda. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och bevarande av 
värdefulla lövskogar och ädellövträd. Restaurering 
av ohävdade och igenväxta betesmarker bör upp-
muntras och stimuleras. Plantering av gran och ex-
ploateringar som kan innebära spridningsbarriärer 
inom området bör undvikas. Återhamling av askar 
i Ingaboda bör ske inom kort. I bestånd där granen 
hotar att ta över kan denna med fördel huggas ut. 

L3 Lövås – Herrelida - Puketorp 
Området bildar ett långsträckt sammanhängande 
odlingslandskap i kuperad terräng med hög vari-
ationsrikedom. Här finns ett stort inslag av natur-
betesmarker av varierande karaktär och innehåll, 
däribland torrängar, ekhagar, fuktängar, askhage, 
hackslått, björkhagar och öppna, friska hagar. Rik-
kärr, översilade lövskogar, ekskog, vattensamlingar 
och bäckar utgör andra värdefulla biotoper i land-

skapet. I synnerhet de norra delarna av området 
har ett stort inslag av gamla lövträd. Landskapsele-
ment i form av stenmurar, åkerholmar, stenrösen 
och död ved bidrar till småskalighet och mångfald. 
En fem år gammal granplantering mellan Lövås och 
Herrelida kommer innebära en framtida sprid-
ningsbarriär för jordbrukslandskapets arter mellan 
norra och södra delen.   

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift och skötsel av landskapselement. Res-
taurering av igenvuxna ängar och naturbetesmar-
ker, bland annat röjning av gran i ett flertal objekt. 
Återupptaget bete eller slåtter av rikkärret i Rulla/ 
Knutstorp. Granplanteringar bör undvikas för att 
undvika att viktiga spridningssamband bryts. Även 
eventuell ny bebyggelse bör placeras med hänsyn 
till arters förmåga att sprida sig i landskapet. 

L4 Säby – Vintermossen 
Barrskogsdominerat landskap i kuperad terräng 
med stora arealer gammal skog. De bitvis mycket 
branta sluttningar som finns i området har inne-
burit att dessa bestånd endast i liten grad påver-
kats av skogsbruk. Skogen är varierad där gransko-
gar är vanligast. Tallskog, sumpskog och en stor 
mosse ingår också i landskapet. Inslaget av gamla 
lövträd är delvis stort, främst asp, björk och klib-
bal. Fågellivet är rikt med bland annat spillkråka, 
kungsfågel, stare, stjärtmes, forsärla och skogshöns 
som tjäder och järpe. 
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Förutsättningar för bevarande 

Bevara variationen av barrskogsmiljöer och värde-
fulla spridningssamband mellan naturvärdesob-
jekt. Skogsbruket bör skötas med extra hänsyn till 
naturvärdena, bland annat genom att minimera 
hyggesstorleken alternativt använda hyggesfria 
metoder. Vid skogsbruk bör även breda kantzoner 
mot sumpskogar sparas och all körning i sumpskogs-
miljöer undvikas. 

L5 Hulu – Medeltorp – Svarthult 
Ett mycket genuint, småskaligt jordbrukslandskap 
där terrängens stora höjdskillnader bidrar till 
variation och omväxlande markförhållanden. Hela 
området är lummigt med stora inslag av ädellöv-
träd varav många är grova och hamlade. Byarnas 
betesmarker är välhävdade och betas av får, hästar 
och nötkreatur. Blandlövhagar är den vanligaste 
typen av hage, där björk, ek, asp, ask och hamlad 
lind utgör de vanligaste trädslagen. Småbiotoper 
som åkerholmar lövdungar, odlingsrösen, vatten-
samlingar och små bäckar bidrar till mångfald och 
artrikedom i landskapet. Den stora koncentrationen 
av hamlade träd tillhör kommunens bästa repre-
sentanter och utgör viktiga livsmiljöer för en mängd 
olika organismer. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och hamling av 
lövträd är nödvändigt för att värdena ska bestå. 
Restaureringar i form av röjning av oönskat sly i 
lövhagarna vore positivt. Exploateringar och annan 

verksamhet i området bör inte innebära att vär-
defulla lövträd eller spridningssamband påverkas 
negativt. 

L6 Pukås – Ulveboda – Skräppeboda 
Ett välbevarat, höglänt jordbrukslandskap kring 
en av kommunens högsta punkter. Terrängen har 
hög kuperingsgrad och ger tillsammans med små 
åkertegar, lövhagar och ett stort inslag av land-
skapselement ett småskaligt intryck. Rikedomen på 
ädla lövträd är stort och finns i områdets alla byar. 
Förekomst av lunglav på flera håll tyder på lång 
kontinuitet av lövskog i området. 

Förutsättningar för bevarande 

För att värdena ska bestå krävs fortsatt hävd av be-
tesmarker och att värdefulla lövskogar inte avverkas. 
Flera objekt skulle gynnas av restaureringar i form 
av röjning av sly och borttagning av gran. Skyddsvär-
da träd bör bevaras i möjligaste mån och en varia-
tion av trädslag bör eftersträvas. Granplanteringar, 
exploateringar och andra verksamheter som kan 
innebära spridningsbarriärer bör undvikas. 

Herrelida ligger i ett större sammanhängande småskaligt jordbrukslandskap (L3). 
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L7 Holsby – Kleva 
Söder om Holmasjön breder ett större samman-
hängande barrskogsområde ut sig. Skogstyperna 
utgör en variation av granskogar, tallskogar och 
sumpskogar som omväxlar med våtmarker av olika 
karaktär. Våtmarkerna är i huvudsak opåverkade av 
negativa mänskliga aktiviteter, medan det i omgi-
vande barrskogar finns en del mindre kalhyggen 
och granplanteringar. Större delen av skogen är 
dock gammal och hela området utgör en bra miljö 
för bland annat tjäder och andra skogshöns. Delvis 
källpåverkad mark ger upphov till rik kärlväxtflora 
med ormbär, skärmstarr och missne. 

Förutsättningar för bevarande 

Sträva efter att bevara variationen av barrskogs-
miljöer och våtmarkstyper. Sumpskogar, kantzo-
ner och våtmarker bör lämnas helt orörda för att 
bevara goda livsförutsättningar för växter och djur. 
Skogsbruket bör utföras varsamt, gärna med alter-
nativ till kalavverkningar och med särskilt hänsyn 
till skogshönsens behov av livsmiljö. 

L8 Vagnhester - Prästtorp - Trullhälla 
Variationsrikt, levande landskap i småkuperad ter-
räng. Arealerna av naturbetesmark är mycket stor 
och sammanhängande och utgörs av torrbackar, 
ljunghed, lövhagar och fuktängar. Gamla ädellöv-
träd, brynmiljöer, åkerholmar och stenmurar bidrar 
till mångfald. Artrikedomen i området är impone-
rande med många ovanliga arter i stora bestånd. 
Till kärlväxtfloran hör bland annat spindelört, Lövhage i Ulveboda (L6). 
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backsippa, loppstarr, korskovall, smalbladig lungört, 
backklöver, ljungögontröst, månlåsbräken, slåtter-
fibbla och trollsmultron. Den rika floran ger i sin tur 
förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd är en förutsättning för artbevarande i 
området. Flera hagar är i behov av restaurering för 
att värdena ska bevaras och utvecklas. Värna sär-
skilt om spridningssamband i området vid eventu-
ella nya verksamheter, detta är särskilt viktigt i det 
smala stråk centralt som binder i de olika byarna. 
Här skulle med fördel ytterligare delar av kraftled-
ningsgatan kunna betas för att öka betesarealen 
och stärka spridningssambanden. 

L9 Nye - Farstorp 
Mellan Nye och Farstorp breder ett av Vetlanda 
kommuns största sammanhängande jordbruks-
landskap ut sig. Terrängen är böljande och utsikten 
är på många ställen god. Åkrarna är förhållandevis 
stora men samtidigt är landskapet småskaligt ge-
nom variationen som skapas av områdets betes-
marker, lövskogar, sumpskogar, gölar och vatten-
drag. Det stora inslaget av gamla ädellövträd, 
alléer, stenmurar, åkerholmar och andra småbioto-
per bidrar också till variationsrikedomen i land-
skapet. Variationen och storleken på landskapet 
bjuder på många värdefulla miljöer för fågellivet. 
Här trivs bland annat sävsparv, gulsparv, sånglärka, 
gröngöling, rördrom och ängspiplärka. Bland rov-
fåglar finns havsörn, blå kärrhök och duvhök. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt brukande av både åker- och betesmarker. 
Värna särskilt om skyddsvärda träd och spridnings-
samband i området vid eventuella nya verksamhe-
ter och exploateringar. 

L10 Stolpaberg - Stora och Lilla Fly 
Ett mycket stort och högt beläget sammanhängan-
de skogs- och våtmarkslandskap som förbinder de 
tre stora naturreservaten Stolpaberg, Stora och Lil-
la fly samt Svart hål. Utöver reservaten finns flera 
stora och i huvudsak orörda våtmarker och skogar. 
Våtmarkerna utgörs främst av glest tallbeklädda 
mossar men med stora inslag av öppna kärr och 
mindre gölar. Skogarna är delvis mycket gamla med 
bestånd där träden är över 300 år gamla. Inslaget 
av död ved är mycket stort. Landskapet utgör vikti-
ga livsmiljöer för tjäder och andra skogshöns. Även 
andra fåglar som hackspettar och rovfåglar trivs i 
det variationsrika skogslandskapet. 

Förutsättningar för bevarande 

Skogsbruket i området bör skötas med metoder 
som tar stor hänsyn till naturvärden och med ett 
landskapsekologiskt perspektiv. Vindkraftverk och 
andra större exploateringar bör undvikas för att be-
vara ett sammanhängande skogs- och myrkomplex. 

L11 Stora och Lilla Höghult 
Ett vackert, småskaligt jordbrukslandskap med 
svagt böljande terräng. Landskapet utgörs av en 
mosaik av flikiga åkrar, lövhagar, öppna betesmar-

ker och lövdungar. Inslaget av ädellövträd är stort 
varav många är grova och visar spår av äldre tiders 
hamling. Betesmarksarealen har minskat de senas-
te decennierna på grund av igenväxning men ännu 
återstår välhävdade hagar med rik flora, där arter 
som slåttergubbe, kattfot, solvända och klasefibbla 
växer kan hittas på flera ställen. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och restaurering av 
igenväxta hagar. Frihugg ekar och återuppta ham-
ling där förutsättningar finns. Ta särskilt hänsyn till 
spridningssamband i landskapet och undvik nya 
verksamheter och exploateringar som påverkar 
arter knutna till skyddsvärda träd och områdets 
variationsrikedom negativt. 

L12 Stenberga 
Det lummiga jordbrukslandskapet kring Stenberga 
är öppet och småkuperat där landskapsbilden ofta 
domineras av stora åkrar. I området finns även sto-
ra arealer med naturbetesmark med bitvis mycket 
rik flora. Öppna hagar är vanligast men på flera håll 
finns även ek- och ädellövhagar. Inslaget av gamla 
ädellövträd är stort nästan överallt där ek utgör 
det vanligaste trädslaget. Många ekar är grova 
med mycket höga naturvärden. Artrikedomen i 
landskapet är mycket hög, där ovanliga arter i stora 
bestånd finns av både kärlväxter, insekter, lavar 
och fåglar. Bland hotade arter kan nämnas vädd-
gökbi, slåttergubbemal, slåtterfibbla, trollsmultron, 
almlav, gammelekslav och bland fåglar gulsparv, 
tornseglare, stare, rosenfink och hussvala.  
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Förutsättningar för bevarande 

Storleken på detta jordbrukslandskap i kombina-
tion med att det finns aktiva jordbrukare gör att 
det finns mycket goda förutsättningar att bevara 
områdets naturvärden på lång sikt. Fortsatt hävd 
av betesmarker är nödvändigt, samtidigt är flera 
hagar i behov av restaurering. Då landskapet har 
mycket höga värden knutna till gamla ädellöv-
träd är det särskilt viktigt att värna om dessa vid 
eventuella nya verksamheter och exploateringar. 
Stor hänsyn bör tas till spridningssamband mellan 
träden och betesmarker. 

L13 Högarp – Ulvarp – Blåsmålen 
Nära länsgränsen mot Kalmar ligger ett flertal byar 
som tillsammans utgör ett sammanhängande, lum-
migt och kuperat jordbrukslandskap med mycket 
höga naturvärden. Grönstenpåverkan märks tydligt 
då artrikedomen är osedvanligt hög och inslaget 
av ädla lövträd som ek, alm, lind och ask och även 
hassel är stort. Många träd visar spår av äldre 
tiders hamling. 

I området finns stora arealer med naturbetesmar-
ker, både öppna hagar men främst lövhagar. Floran 
bjuder på ovanliga arter i stora bestånd, däribland 
Adam och Eva, backklöver, loppstarr, korskovall, 
klasefibbla, slåtterfibbla, trollsmultron, spindelört 
och månlåsbräken. Örtrikedomen i kombination 
med småskalighet och mångformighet gör att 
området även har stor betydelse för insekter och 
fåglar. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och hänsynsfullt 
brukande av övriga marker. I området finns någ-
ra mindre granplanteringar där omställning till 
lövskog skulle gynna områdets naturvärden. Värna 
om skyddsvärda träd och småbiotoper och ta stor 
hänsyn till spridningssamband i landskapet. Undvik 
nya verksamheter som kan innebära barriärer, till 
exempel granplanteringar och storskaliga exploa-
teringar. 

L14 Skiröbygden 
Skiröbygden har länge kallats ”Smålands trädgård”. 
Landskapet är småskaligt och böljande där det rika 
inslaget av ädla lövträd karaktäriserar området. 
Terrängen är böljande och vattenkontakten god. 
Här finns både stora lövhagar och öppna betes-
marker som till största del är i god hävd. Bitvis 
finns större lövskogsområden. Skirös karaktärsträd 
är eken som finns väl utspridd i bygden. På många 
ställen växer mycket grova exemplar, inte sällan i 
sällskap av andra grova ädellövträd. 

Trollsmultron, backklöver, hartmanstarr, loppstarr, 
klasefibbla, slåttergubbe och spindelört hör till 
områdets rika kärlväxtflora. Ofta växer de ovanliga 
arterna i stora bestånd. Artrikedomen knuten till 
gamla ekar är unikt, inte minst insektslivet där lä-
derbagge och ekoxe bör nämnas särskilt. Fågellivet 
är också av hög klass, där arter som buskskvätta, 
sånglärka, mindre hackspett, stare, gröngöling, 
ängspiplärka, hussvala, tornseglare och sävsparv 
häckar på flera håll. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och brukande av 
åkermarker. Restaureringar och frihuggningar av ek 
behövs på flera håll. Vid exploateringar och annan 
ny verksamhet tas särskild hänsyn till skyddsvärda 
träd och spridningssamband mellan dessa träd. 
Värna även om småbiotoper och andra viktiga 
landskapselement. 

L15 Harghult – Skinnskälla 
Intill länsgränsen mot Kalmar strax söder om 
Kvillsfors ligger två byar som tillsammans utgör ett 
vackert, småskaligt jordbrukslandskap. Från Harg-
hult stiger terrängen mot Skinnskälla med en total 
höjdskillnad på över 70 meter. Landskapet hålls 
öppet av betande nötkreatur. Naturbetesmarker-
na, både de öppna och lövhagarna, har övervägan-
de torra markförhållanden. Att marken är påverkad 
av grönsten märks tydligt på den rika floran. 

Här finns många ovanliga arter, flera av dem i stora 
bestånd. Korskovall, kattfot, spindelört, slåtterfibb-
la, klasefibbla, backklöver, solvända och spåtistel 
hör till de mer intressanta. De stora arealerna med 
rik torrängsfloran lockar till sig ovanliga polli-
natörer, däribland slåttergubbemal, väddgökbi, 
dvärgsandbi, violettkantad guldvinge, sex arter av 
bastardsvärmare samt den mycket ovanliga trum-
gräshoppan. 
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Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker och brukande av åker-
marker. I Skinnskälla finns behov av restaureringar 
och frihuggning av ädellövträd. Arealen av torrängar 
i landskapet bör inte minska och helst öka för att 
naturvärdena ska bevaras. Då området är förhål-
landevis långsmalt är det viktigt att undvika verk-
samheter som kan innebära barriärer, till exempel 
granplanteringar och större exploateringar. 

L16 Emån - Reppekäll till Kvillsfors 
Mellan Reppekäll och Kvillsfors omges Emåns lugnt 
meandrande lopp i huvudsak av öppna gräsmarker 
på varierade markförhållanden. I dalgången finns 
stora områden med isälvsavlagringar. De öppna 
markerna utgörs av åkrar, naturbetesmarker och 
stora arealer åängar (strandängar). Åängarna var i 
äldre tiders jordbruk en mycket viktigt fodermark, 
men än idag hävdas omfattande delar av detta 
unika landskap längs Emån, både genom slåtter och 
bete. Det finns få motsvarigheter i södra Sverige till 
det stora sammanhängande arealerna av åängar. 

Till områdets artrikedom hör ovanliga arter som 
backklöver, fältvedel, kärrvial, spindelört, trollsmult-
ron, strandviol och rödlånke. Till fågellivet hör bland 
annat tornseglare, kungsfiskare, ängspiplärka, sävs-
parv, buskskvätta och rovfåglar som bivråk, havsörn 
och blå kärrhök. Hela området har också mycket 
stor betydelse för landskapsbilden och friluftslivet 
och har höga kulturhistoriska värden då dessa mar-
ker troligen har brukats i över 1000 år. 

Grov lind på gränsen mellan Harghult och Skinnskälla (L15). 
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Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av åängar och naturbetesmarker är 
helt avgörande för att naturvärdena ska bevaras. 
Flera åängar är i stort behov av återupptagen hävd. 
På flera ställen har lyckligtvis åängar nyligen åter 
börjat slås. Arbeta för att behålla spridningssam-
band för arter knutna till å- och torrängar genom att 
bevara och öka arealerna. Stor restriktivitet bör råda 
vid all ny exploatering i landskapet med hänsyn till 
områdets höga naturvärden och övriga värden. 

L17 Emhultatorp – Torpa 
På ett höjdkrön mellan Öknaskuran och Emåns dal-
gång ligger ett mycket vackert och småskaligt land-
skap med hög kuperingsgrad. Landskapet utgörs 
till stora delar av lummiga lövhagar och till viss del 
av öppna betesmarker. Närmare byvägen ligger ett 
flertal större åkrar, några av dem används sedan 
länge som betesmarker. Trots att gårdarna delvis 
står öde ger byn ett genuint intryck som förstärks 
av de många odlingsrösena och stenmurarna. Den 
rika berggrunden avspeglar sig i växtligheten där 
inslaget av ädla lövträd är stort varav många träd 
är mycket gamla. 

Landskapet är mycket artrik med ovanliga arter 
som Adam och Eva, backsippa, kattfot och lavar 
som gul dropplav, gulvit blekspik och almlav. Till 
det rika fågellivet hör bland annat stenknäck, 
göktyta, lärkfalk och kattuggla. Ett stort minus är 
de omfattande granplanteringar som gjort i byn 
och dess omgivningar. Dessa kommer inom kort 
innebära kraftiga barriärer för arters möjligheter 
att sprida sig i landskapet. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd av betesmarker, helst av nötkreatur. 
Längst i öst, norr och sydväst finns behov av restau-
reringar. De utbredda granplanteringarna i framför 
allt de västra delarna av byn bör avverkas och åter-
ställas till åker- eller betesmark. Utöver betesmarker-
na bör man värna särskilt om skyddsvärda träd och 
småbiotoper vid eventuella exploateringar. 

L18 Djupaskuran – Lillån 
Lillåns omgivningar norr om Övlandehult utgörs till 
stor del av gamla skogar i en bitvis mycket brant ra-
vin. På grund av den eländiga terrängen är delar av 

skogen mer eller mindre orörd i senare tid. Skogen 
är varierad med tallskog på hällmarker, sumpsko-
gar, och granskog på något friskare och näringsrika 
marker. 

Landskapet är mycket artrikt med bland annat en 
unik svampflora med arter som koppartaggsvamp, 
barrviolspindling, flattoppad klubbsvamp, bitter 
taggsvamp, raggtaggsvamp, svart taggsvamp och 
bombmurkla. Till fågelfaunan hör arter som spill-
kråka, gröngöling, tjäder, forsärla, kungsfiskare och 
morkulla. Längst ner i ravinen rinner Lillån som har 
mycket höga naturvärden och utgör bland annat en 
viktig livsmiljö för öring. 

Strandängar längs Emån strax väster om Kvillsfors (L16). 
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Förutsättningar för bevarande 

Bevara gammal skog i så stor utsträckning som 
möjligt. Värna om spridningssamband mellan de 
gamla skogarna och undvik storskaligt skogsbruk 
och större avverkningar. Bevara skyddszoner mot 
sumpskogar, kärr och mot Lillån. 

L19 Sällevadsåns dalgång 
Längst nordost i Vetlanda kommun vid länsgränsen 
mot Kalmar ligger ett mycket stort sammanhäng-
ande skogslandskap med stora arealer gammal 
skog. Stora delar av området utgörs av naturreser-
vatet Sällevadsåns dalgång, men även i reservatets 
omgivningar finns värdefulla äldre barrskogsbe-
stånd. I nordväst ligger naturreservatet Drags 
udde. Sällevadsån rinner i en delvis djup ravin och 
utgör länsgräns mot Kalmar. Skogen som omger 
vattendraget är bitvis urskogsartad med rika före-
komster av gamla träd och död ved. 

Området har mycket höga naturvärden och artri-
kedomen är exceptionell. Här finns ovanliga arter 
inte minst bland svampar och insekter. Violgubbe, 
slät taggsvamp, raggtaggsvamp, koppartaggsvamp 
och taggfingersvamp hör till svampfloran och 
raggbock, asppraktbagge, rödhjon och gulfläckig 
praktbagge bör nämnas bland insekterna. 

Förutsättningar för bevarande 

Bevara gamla skogar även utanför reservaten 
(genom nya områdesskydd) och värna om sprid-
ningssamband mellan de gamla bestånden. Bevara 

skyddsvärda träd och sträva efter att utveckla 
blandskogar, undvik att plantera rena granbestånd. 
Exploateringar som innebär försämrade möjligheter 
för arter att sprida sig bör undvikas. 

L20 Karlstorp   
Det öppna jordbrukslandskapet kring Karlstorp 
ligger vackert på sluttningarna upp från Rydån till 
kyrkbyn. Tillsammans med ett antal större åkrar 
bildar ek- och lövhagar, öppna hagar, fuktängar, 
torrbackar och lövskogar en mosaik av värdefulla 
biotoper. Hävden är god på nästan alla marker. In-
slaget av gamla ädellövträd är stort, både i hagarna 
och i gårdsmiljöerna. Många träd visar spår av äldre 
tiders hamling. Kärlväxtfloran i området är mycket 
rik med arter som slåttergubbe, kattfot, slåtterfibb-
la, ängsnattviol, spindelört, loppstarr och ormrot. 

Förutsättningar för bevarande 

Fortsatt hävd och brukande av landskapet bör upp-
muntras där även vård av träd- och brynmiljöer bör 
stimuleras. Exploateringar som minskar förutsätt-
ningar för arter knutna till naturbetesmarker eller 
gamla ädellövträd bör undvikas, inklusive sprid-
ningssamband mellan lämpliga livsmiljöer. 

Slåttergubbe i Karlstorp (L20). 
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6.KOMMUNENS 
NATURVÅRDSARBETE 
KOMMUNENS NATURVÅRDSORGANISATION 
FYSISK PLANERING 
SKÖTSEL OCH PROJEKT 



KOMMUNENS NATURVÅRDSARBETE 
Den offentliga naturvården i Sverige är delad mel-
lan staten och kommunerna. Regionalt är det läns-
styrelsen som har ansvaret för naturvården, men 
även kommunerna har ett stort naturvårdsansvar. 
I Regeringens skrivelse 2001/02:173, En samlad 
naturvårdspolitik, påpekas att kommunernas roll 
som lokal drivkraft är mycket betydelsefull, vilket 
har understrukits genom den pågående lokala 
satsningen på lokala naturvårdsprojekt (LONA). 
I regeringens proposition 2004/05:150, Svenska 
miljömål - ett gemensamt uppdrag, betonas även 
att kommunen har en central roll i arbetet med att 
nå miljökvalitetsmålen. 

Kommunen kan genom specifika åtgärder skydda, 
bevara och utveckla naturen och dess värden. De 
har genom samhällsplanering, sina myndighetsrol-
ler och som markägare stora möjligheter att bidra 
till en väl fungerande naturvård och att säkerställa 
att det även på lång sikt finns värdefulla naturom-
råden för människor, växter och djur. 

Kommunens naturvårds-
organisation 
Naturvårdsansvaret i Vetlanda kommun är upp-
delat på olika nämnder. Kommunstyrelsen fattar 
de övergripande besluten och antar strategiska 
dokument som rör naturvården. Det praktiska 
naturvårdsarbetet drivs stor del av Tekniska kon-
toret. På förvaltningen finns tjänstepersoner med 

naturvårdskompetens som ansvarar för kommu-
nens naturvårdsplan, fungerar som remissinstans i 
naturvårdsfrågor, samt initierar och driver kommu-
nala naturvårdsprojekt. Tekniska kontoret ansvarar 
också för genomförandet av de flesta åtgärderna 
i naturvårdsplanen. I Tekniska nämnden fastställs 
och uppdateras skogsbruksplanen för kommunens 
skogar som är ett viktigt verktyg för den kommuna-
la naturvården. 

Kommunens markinnehav 
Vetlanda kommun äger cirka 1 900 hektar skogs- 
och naturmark, huvuddelen av denna mark finns 
i och runt de största tätorterna i kommunen. 
Kommunens skog är FSC- och PEFC-certifierad, 
vilket innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt 
hållbart ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. 

Fysisk planering 
Ett av kommunens starkaste verktyg för natur-
vårdsarbetet är planverktyget. Kommunen har an-
svar både för den översiktliga planeringen och för 
framtagandet av detaljplaner. Kommunstyrelsen 
har det formella ansvaret för att naturvårdsintres-
sen tas tillvara vid fysisk planering. Genom plan-
monopolet har kommunen mycket stor möjlighet 
att styra planeringen mot hållbar utveckling. 

Naturvärdeskarta/objektskatalog 
Till naturvårdsplanen hör en digital karta där alla 
naturvärdesobjekt visas. Den innehåller i dagsläget 
(2019-07-05) 1 381 objekt. Naturvärdeskartan ska 
uppdateras kontinuerligt så att den utgör ett ak-
tuellt planeringsunderlag för kommunen. Den ska 
användas tidigt i olika planeringsskeden innan ett 
område väljs ut för detaljplaneläggning eller annan 
exploatering. 

Hänsyn, tillsyn och prövning 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för miljö- och 
hälsoskydd och hanterar bygglovärenden och 
strandskyddsdispenser. Strandskyddet, som gene-
rellt gäller 100 meter från strandkanten, syftar till 
att skydda människors tillgång till stränderna och 
för att värna strändernas stora betydelse för växt- 
och djurlivet. Nämnden kan ge dispens från skyd-
det och ansvarar för att naturvårdshänsyn vägs in 
i beredningen av dessa beslut. Vid frågor som rör 
strandskyddsdispens och bygglov utanför detaljpla-
nelagt område är naturvårdsplanens objekts-
katalog till hjälp vid handläggningen.   

52 



 

 
 
 

 

 

Skötsel och projekt 
Kommunen har i den dagliga skötseln av park- och 
naturmark stor möjlighet att bidra till ökade natur-
värden och bättre livsförutsättningar för växter och 
djur. Aktiva naturvårdsåtgärder utförs främst i den 
tätortsnära naturen och i skogar med höga natur-
värden på kommunens mark. Naturvårdsåtgärder 
på kommunens mark planeras och genomförs så 
att negativ påverkan undviks på angrände mar-
kägare. På kommunens mark har de senaste åren 
flera åtgärder gjorts för att gynna den biologiska 
mångfalden, bland annat: 

• ökat antal gräsytor som sköts som ängsmark 
för att gynna växter och pollinerare 

• infört fårbete på igenvuxna betesmarker 
• frihuggning av ekar 
• anläggning av trädkyrkogårdar som gynnar 

insekter, lavar och svampar som är beroende 
av död ved 

• biotopförbättrande åtgärder i Emån och Vet-
landabäcken 

• anläggning av nya stigar för att tillgängliggöra 
naturen 

Bidrag för naturvård 
Många naturvårdsprojekt sker med hjälp av bi-
dragspengar. Bidrag söks främst hos Länsstyrelsen 
i form av så kallade LONA-projekt. Inom LONA-pro-
jekt så delfinansieras naturvårdsprojekten till 50 % 
av staten. Andra bidrag kan sökas hos till exempel 
Skogsstyrelsen eller Boverket. 

Kunskapsinsamling 
För att värdefulla naturområden ska kunna skyd-
das från negativ påverkan måste kunskapen om 
var naturvärdena finns och i vilket tillstånd de 
befinner sig i vara uppdaterad. Av den anledningen 
måste inventeringar genomföras kontinuerligt. Ju 
större kunskapen är om kommunens naturvärden 
desto effektivare åtgärder och skötselmetoder kan 
sättas in för att bevara och förstärka den biologiska 
mångfalden. Inventeringar krävs både för olika na-
turtyper så som betesmarker, värdefulla våtmarker 
och gammelskogar men även mer specifika kart-
läggningar av rödlistade och hotade arter. 

Inom arbetet för naturvårdsplanen har i synner-
het ängs- och betesmarker inventerats i fält med 
avseende på områdenas naturvärden (läs mer på 
sida 59). Orsaken till att dessa biotoper prioriterats 
i inventeringsarbetet är att betesmarkernas natur-
värden tillhör de mest hotade samtidigt som det är 
svårt att med endast kartstudier veta om områdets 
naturvärden består sedan äldre inventeringar. 

Slyröjning för en ny naturstig i Illharjen. 
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7. LAGSTIFTNING OCH 
SKYDDAD NATUR 
MILJÖLAGSTIFTNING 
SKYDD AV OMRÅDEN OCH ARTER 



 
 

 

LAGSTIFTNING OCH SKYDDAD NATUR 
Miljölagstiftning 
Det finns ett flertal svenska lagar som berör natur-
vård och biologisk mångfald. Miljöbalken utgör 
Sveriges övergripande miljölagstiftning. Övriga lag-
stiftningar som också har stor betydelse för natur-
vården är bland annat skogsvårdslagen, jaktlagstift-
ningen och plan- och bygglagen. 

Miljöbalken 
Miljöbalkens främsta syfte är att främja en hållbar 
utveckling vilket innebär att nuvarande och kom-
mande generationer ska få en hälsosam och god 
miljö. Miljöbalken tar bland annat upp bestämmel-
ser om hushållning med mark- och vattenområden 
(kap. 3 och 4), miljökonsekvensbeskrivningar (kap. 
6), skydd av natur (kap. 7), skydd för djur- och 
växtarter (kap. 8), vattenverksamhet (kap. 11) och 
jordbruk (kap. 12). 

Skogsvårdslagen 
Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas så att den 
ger god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras. Här finns bestämmelser om 
virkesproduktion och miljöhänsyn i skogsbruket. 
Kraven om produktion och bevarande av biologisk 
mångfald är jämställda i skogsvårdslagen. 

Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen reglerar planläggning av 
mark, vatten och byggande. Syftet är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden, samt en god och långsiktigt 

hållbar miljö. Enligt lagen ska varje kommun ha 
en aktuell översiktsplan som visar inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen av mark och vatten. 
Planeringen kan alltså användas som ett verktyg för 
hänsyn och bevarande av värdefulla naturmiljöer. 

Jaktlagen 
Enligt jaktlagen är alla däggdjur och fåglar, inklu-
sive deras bon och ägg, fredade. För vissa arter 
gäller dock undantag från fredningen under vissa 
omständigheter eller tider på året. 

Allemansrätten 
Allemansrätten är var människas rätt att till fots 
eller med båt färdas eller under en kortare tid 
vistas på annans mark eller vatten, utan att behöva 
be markägaren om lov. Man får till exempel plocka 

svamp och bär, men däremot inte fiska. Rätten att 
vistas på annans mark följs också av krav på att visa 
stor hänsyn till såväl människor som natur. 

Internationella överenskommelser och 
åtaganden 
Utöver den nationella miljölagstiftningen finns 
en rad internationella överenskommelser mellan 
världens länder som syftar till att skydda miljön och 
hushålla med naturresurserna. Sverige har anslutit 
sig till ett 40-tal miljökonventioner. Nedan listas 
några av de viktigaste som rör biologisk mångfald. 

Konventionen om biologisk mångfald 
Konventionen, som arbetats fram av FN, slår fast att 
variationsrikedomen och den biologiska mångfalden 
måste bevaras. 

Allemansrätten gör det tillåtet att elda i naturen om man väljer plats med stor försiktighet. 
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Bernkonventionen 
Om skydd av europeiska vilda djur och växter samt 
deras naturliga miljö. 

Bonnkonventionen 
Om skydd av flyttande djurarter, deras livsmiljöer 
och flyttvägar. 

Vattendirektivet 
Ramdirektivet för vatten berör arbetet med vatt-
nets kvalitet och brister i vattenmiljöer. 

CITES-konventionen 
Om reglering av handel med hotade arter av djur 
och växter. 

Världsarvskonventionen 
Skydd för världens kultur- och naturarv. 

Ramsarkonventionen 
Om skydd av våtmarker inklusive livsmiljöer av 
internationell betydelse. 

EU:s art- och habitatdirektiv 
För att motverka förlust av biologisk mångfald har 
EU:s medlemsländer antagit flera direktiv, bland 
annat art- och habitatdirektivet. I direktivet finns 
listade arter och naturtyper som är av intresse att 
bevara för att säkra den biologiska mångfalden 
inom EU:s medlemsländer. 

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i 
hela EU i syfte att värna om naturtyper och livs-
miljöer (habitat) för de arter som EU-länderna har 

kommit överens om är av gemensamt intresse. 
Områdena utses med stöd av EU:s art- och habitat-
direktiv och fågeldirektivet och genomförs genom 
bestämmelser i miljöbalken. Tillstånd krävs för att 
bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område. Tillstånd får endast lämnas under 
särskilda förutsättningar. 

Skydd av områden och arter 
Värdefulla naturområden och arter kan på flera 
olika sätt skyddas mot exploatering eller ingrepp. 
Syftet är ofta att bevara den biologiska mångfal-
den, men naturskyddet kan också ha som avsikt att 
upprätthålla möjligheter till rekreation och frilufts-
liv. Områdesskydden regleras i miljöbalkens 7 kap. 
Det vanligaste sättet att skydda natur är genom 
naturreservatsbildning. Andra skyddsformer är 
nationalpark, kulturreservat, biotopskyddsområde, 
naturminne samt djur- och växtskyddsområde. En 
lista över naturreservat och Natura 2000-områden 
i Vetlanda kommun redovisas i bilaga A. 

Nationalpark 
Det starkaste skydd ett naturområde kan få. Syftet 
är att bevara ett större sammanhängande område 
av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i 
väsentligt oförändrat skick. 

Naturreservat 
Naturreservat kan bildas i syfte att: 
• bevara biologisk mångfald 
• vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa 

värdefulla naturmiljöer 
• tillgodose områden för friluftslivet 
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 

skyddsvärda arter 

Naturreservat bildas genom beslut av länsstyrelse 
eller kommun. I Vetlanda kommun finns idag 21 
naturreservat, de flesta av dem med syfte att skyd-
da värdefulla skogsområden. 

Naturminne 
Ett särpräglat naturföremål får förklaras som 
naturminne om det behöver skyddas eller vårdas 
särskilt. 

Biotopskyddsområde 
Mindre naturområden som utgör livsmiljöer för 
hotade arter eller som annars är särskilt skyddsvär-
da får inrättas som biotopskyddsområde. 

Generellt biotopskydd 
Utöver de specifikt beslutade biotopskydden har 
ett antal naturmiljöer ett generellt biotopskydd 
och är alltid skyddade: 
• Allé 
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
• Odlingsröse i jordbruksmark 
• Pilevall 
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme 

För dessa områden krävs tillstånd för verksamhe-
ter eller åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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Djur- och växtskyddsområde 
För att skydda enskilda arter inom ett avgränsat 
område kan länsstyrelse eller kommun meddela 
föreskrifter som inskränker allemansrätten, jakt, fiske 
eller markägarens rätt att uppehålla sig inom områ-
det, oftast gäller detta under en viss del av året. 

Kulturreservat 
Kulturreservat liknar till stora delar naturreservat, 
men syftar till att bevara värdefulla kulturpräglade 
landskap. Kulturreservat är landskap där marker, 
byggnader, spår och lämningar tillsammans utgör 
kulturhistoriska miljöer. I Vetlanda kommun finns ett 
kulturreservat; Högarps by. 

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättning-
arna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. 
Det innebär ett förbud för åtgärder som kan påverka 
syftet negativt, till exempel nybyggnad. Generellt 
strandskydd råder vid havet, sjöar och vattendrag. 
Strandskyddet omfattar både land- och vattenområ-
det och är normalt 100 meter från strandlinjen. 

Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan 
tecknas mellan markägare och staten genom Skogs-
styrelsen eller länsstyrelserna. Syftet med avtalet är 
att bevara, utveckla eller skapa områden med höga 
naturvärden. Avtalet bygger på frivillighet från mar-
kägarens sida och avtalstiden kan variera mellan ett 
år och som längst 50 år. I kommunen finns (år 2019) 
26 områden med naturvårdsavtal. 

Fridlysta djur och växter 
Sällsynta eller hotade arter kan fridlysas med stöd 
av miljöbalken och artskyddsförordningen. Omkring 
300 växt- och djurarter är fridlysta. De finns för-
tecknade i Bilaga 1 och 2 till artskyddsförordningen. 
Fridlysningen innebär oftast att en art skyddas mot 
plockning, dödande och infångande. Exempel på 
fridlysta arter är alla groddjur, ormar, orkidéer och 
lumrar. 

Samråd vid väsentlig förändring av natur-
miljön. 
För verksamheter och åtgärder som innebär en 
väsentlig förändring av naturmiljön och som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken, kan det krävas 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Samråd ska 
till exempel genomföras vid åtgärder eller verksam-
heter som innebär en väsentlig påverkan på särskilt 
skyddsvärda träd (se sid 36). 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vissa naturmiljöer är mer känsliga från ekologisk 
synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt mil-
jöbalkens 3 kapitel 3 § så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

De områden i naturvårdsplanen som har högsta 
eller högt naturvärde (klass 1 och 2) bedöms som 
särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt enligt miljö-
balken 3 kap. 3§ 

Skyddad natur i Vetlanda kommun 
Idag är 11,3 % av Sveriges landareal skyddad med 
formellt skydd (nationalpark, naturreservat, bio-
topskydd). Motsvarande siffra för Jönköpings län 
är 2,6 % och för Vetlanda kommun 0,8 % (2017-12-
31). Den totala arealen skyddad natur enligt dessa 
skyddsformer i Vetlanda kommun är 1 230 hektar. 
I Jönköpings län är det bara Aneby, Nässjö och Säv-
sjö som har lägre andel skyddad natur än Vetlanda. 
Däremot är det endast Jönköpings kommun som 
har större antal naturreservat än Vetlanda kom-
mun. Totalt finns i kommunen 22 naturreservat, 27 
Natura 2000-områden och 34 biotopskydd. 

Av naturvärdesobjekten i naturvårdsplanen är en-
dast drygt 8 % formellt skyddade. Av klass 1-objek-
ten är cirka hälften skyddade. 

Alla lummerväxter är fridlysta. 
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OBJEKTSKATALOGEN 
Naturvårdsplanens objektskatalog är en samman-
ställning över kommunens värdefullaste naturområ-
den. Den består av en digital karta samt en objekts-
beskrivning där varje naturvärdesobjekt beskrivs 
mer ingående. Objektbeskrivningarna har inte 
tryckts upp på grund av det stora antalet, i dagsläget 
1 381 stycken. Objektbeskrivningarna återfinns istäl-
let på kommunens hemsida (se länk nedan). 

De områden som redovisas i naturvårdsplanen har 
inget automatiskt skydd, och innebär inte hel-
ler någon inskränkning för privata markägare för 
pågående markanvändning. Områdena är dock ur 
olika aspekter värdefulla för bevarandet av biolo-
gisk mångfald, vilket innebär att hänsyn skall tas vid 
avvägningar mot andra markanvändningsintressen, 
se sida 25-27. Naturvärdesinventeringen omfattar 
naturvärden endast av betydelse för biologisk mång-
fald. Det vill säga den omfattar inte andra aspekter 
som skönhet, upplevelse, geologi eller olika ekosys-
temtjänster som till exempel vattenrening, fotosyntes 
eller erosionsskydd. Naturvärdesinventeringen beskri-
ver dessutom det nuvarande naturvärdet, inte hur ett 
områdes natur kan komma att utvecklas i framtiden. 

Den digitala kartan ska vara ett levande dokument 
och uppdateras i takt med att ny kunskap tillkommer. 

Objektskatalogen på webben 
På kommunens hemsida finns en digital karta som visar de värdefullaste om-
rådena. Genom att klicka på utvalt objekt ges mer information om området. 
https://kartan.vetlanda.se/spatialmap?profile=naturvardsplan 

Underlag 
Som underlag för att identifiera värdefulla natur-
områden har använts en lång rad inventeringar (se 
litteraturlista) med ett stort antal beskrivna objekt. 
Informationen från de olika inventeringarna har 
i många fall omformulerats (för att anpassas till 
planens syfte) och fyllts på med ny kunskap. Ibland 
har flera geografiskt samhöriga ytor slagits ihop till 
ett objekt med en gemensam beskrivning. Målet 
har varit att hålla en hög detaljeringsgrad på be-
skrivningarna så att all viktig kunskap om naturvär-
dena samlats, vilket gör att man inte ska behöva 
gå tillbaka till ursprungsinventeringen. Några av de 
viktigare underlagen har varit: 

• Nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen) 
• Ängs- och betesmarksinventeringen (Jord-

bruksverket, 2002-2004). 
• Ängs- och hagmarksinventeringen (Länsstyrel-

sen, 1991) 
• Inventering av skyddsvärda träd i Jönköpings 

län (Länsstyrelsen, 2004-2018) 
• Våtmarker i Vetlanda kommun (Länsstyrelsen, 

1994) 
• Natur i Jönköpings län (Länsstyrelsen, 1995) 

I Drakulla växer en av kommunens största ekar. 
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Fältinventering 
Av de totalt 1 381 naturvärdesobjekten som redovi-
sas i naturvårdsplanen har cirka 800 stycken invente-
rats i fält (t.o.m. 2019-08-13), det vill säga närmare 
60 procent. Urvalet för fältinventering har varit ängs- 
och betesmarker. För övriga naturtyper har informa-
tion hämtats från befintliga inventeringar och art-
observationer. Naturområden mindre än 0,2 hektar 
har inte inventerats, med undantag av enstaka fall 
där det mycket höga naturvärdet motiverat till det. 

Att ängs- och betesmarker prioriterats för fältinven-
tering har flera orsaker. En anledning är att det är 
svårt att utifrån flygbilder bedöma om en betes-
marks naturvärden är bevarade sedan senaste inven-
teringen för cirka 15 år sedan. Om däremot en skog 
klassats som värdefull på 1990-talet är det rimligt 
att anta att värdena är bevarade om inte området 
är kalavverkat (något som går att se på flygbilder). 
Liknande bedömningar går att göra för våtmarker. En 
annan anledning har att göra med ängs- och betes-
markernas lokalisering i landskapet; de ligger ofta på 
inägor i närheten av befintlig bebyggelse. För att bäst 
uppnå syftet naturvårdsplanen, att utgöra underlag 
för fysisk planering, bedömdes det mer troligt att ny 
bebyggelse föreslås i jordbrukslandskapet än i skogs-
landskapet. Behovet av aktuell kunskap för dessa 
objekt bedömdes således som särskilt stor. 

Det bör poängteras att trots omfattande invente-
ringar är det högst sannolikt att det finns ytterligare 
värdefulla områden som väntar på upptäckt, något 
man måste vara införstådd med vid planering och 
annan användning av planen. 

Naturvärdesklassning 
Naturområdena har klassificerats i en tregradig 
skala utifrån deras betydelse för biologisk mång-
fald (se faktaruta): 
Naturvärdesklass 1 = högsta naturvärde 
Naturvärdesklass 2 = högt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 = påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklassen är ett sätt att jämföra na-
turområden med avseende på vad som finns i 
övrigt av motsvarande karaktär i trakten, inom 
kommunen, länet eller den naturgeografiska 
regionen. 

Klassningen av naturvärdesobjekt har gjorts 
med stöd av Svensk Standard SS 199000:2014, 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdes-
bedömning och redovisning”. 

Ängs- och betesmarker har klassats efter fältin-
ventering under 2017-2018, övriga naturtyper 
har klassats genom studier av befintlig infor-
mation och underlag. Det innebär att det kan 
förekomma osäkerheter i bedömningarna för 
dessa naturtyper. 

Objekten har värderats utifrån bedömnings-
grunderna ”artvärde” och ”biotopvärde”, det vill 
säga vilken sammansättning arter som förekom-
mer, de ekologiska förutsättningarna i området 
samt biotopens sällsynthet och hot. 

Klass 1 – högsta naturvärde 
Områden som har störst positiv betydelse för bio-
logisk mångfald. Varje enskilt område bedöms vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. Dessa 
områden har en mycket viktig ekologisk funktion 
och förekomsten av signalarter/indikatorarter 
och rödlistade arter är hög. De fungerar även som 
viktiga spridningscentra och utgör värdekärnorna i 
landskapet. 

Klass 2 – högt naturvärde 
Områden som har stor positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald. Varje enskilt område bedöms vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional nivå. 

Klass 3 – påtagligt naturvärde 
Områden som har påtaglig positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Varje enskilt område av en 
viss naturtyp med denna klass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, 
men det bedöms vara av särskild betydelse att den 
totala arean av dessa områden bibehålls eller blir 
större, samt att deras ekologiska kvalitet upprätt-
hålls eller förbättras. 
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Viktiga kriterier vid bedömning av 
naturvärde 
Viktiga ekologiska förutsättningar och kriterier för 
bedömning och klassning av naturvärden är: 

Naturlighet – det vill säga frånvaro av negativ 
mänsklig påverkan. Observera att i vissa miljöer, till 
exempel odlingslandskapet, är skötsel en förutsätt-
ning för naturvärdenas bevarande. 

Element - exempelvis död ved, gamla och grova 
träd, blottad jord, lodytor och stenrösen. 

Strukturer – exempelvis olikåldrighet, flerskiktning 
av träd i skogen och meandring. 

Lång kontinuitet - innebär att vissa processer, 
strukturer eller element funnits under lång tid. 
Detta ökar sannolikheten att arter koloniserat eller 
kunnat leva kvar i en biotop. 

Storlek - Ett större geografiskt område är av större 
betydelse för biologisk mångfald än ett mindre 
geografiskt område givet att andra ekologiska för-
utsättningar och artförekomster är desamma. 

Landskapsnivå – handlar om huruvida objektet lig-
ger i ett landskap som gynnar eller försvårar arters 
spridning mellan lämpliga livsmiljöer. 

Sällsynthet och hot – gäller för både arter och bio-
toper. Sällsynta eller hotade arter och biotoper har 
större betydelse för biologisk mångfald än vanliga 
arter och biotoper. Förekomst av rödlistade och 
hotade arter är en viktig bedömningsgrund. Stor förekomst av rödlistade arter motiverar hög klassning. Ovan slåttergubbar i hundratals i Lilla Hult. 
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 Läsanvisningar för objekts-
beskrivningar 
För varje naturvärdesobjekt finns information en-
ligt nedstående rubriker. Objekten hittas på en di-
gital karta på kommunens hemsida https://kartan. 
vetlanda.se/spatialmap?profile=naturvardsplan där 
man kan klicka på önskat objekt. Objektskatalogen 
ska vara ett levande dokument vilket innebär att 
objektsbeskrivningar och klassningar kan revideras 
när ny kunskap tillkommer samt att objekt kan tas 
bort och nya läggas till.  

Namn 
Varje beskrivet naturområde har tilldeltas ett 
populärnamn som ofta består av bynamnet följt av 
antingen ett väderstreck, gårdsnamnet eller andra 
namn ute i landskapet. 

Objekt-ID 
Varje naturvärdesobjekt har ett unikt ID-nummer, 
exempelvis 3:564 (betesmark i Lannaskede) För-
ledet anger sockentillhörighet (kommundel). Se 
karta till höger. 

Naturvärdesklass 
Varje objekt har bedömts utifrån sina naturvärden 
och förts till en naturvärdesklass. Skalan är tre-
gradig där 1 innebär högsta värde. Klassningen är 
genomförd enligt Svensk Standard SS 199000:2014. 
Ju högre naturvärdesklass desto större betydelse för 
biologisk mångfald har det beskrivna området. För 
ytterligare förklaring av hur bedömningen gått till, se 
sida 60-61 under rubriken Naturvärdesklassning. 

Area 
Naturvärdesobjektets storlek. 

Naturtyp 
Områdets huvudsakliga naturtyp presenteras här. 
Mindre ytor av annan naturtyp än det angivna 
ingår ibland i objekten. 

Datum för besök 
Här anges datum (eller år) för när senaste fältin-
ventering av objektet genomförts. 

Areellt skydd 
Om naturområdet har ett formellt skydd anges det 
här. Det kan till exempel vara skyddat som naturre-
servat, biotopskydd eller som naturvårdsavtal. Här 
anges även om objektet ligger inom ett riksintres-
seområde för naturvården. Många områden ligger 
även inom 100 meter till sjöar och vattendrag, 
dessa omfattas av strandskyddet (redovisas dock ej 
specifikt under denna rubrik). De allra flesta objek-
ten saknar ett strikt skydd enligt miljöbalken. 

Områdesbeskrivning 
Här beskrivs kort hur området ser ut och vad som 
karaktäriserar objektet. Exempelvis beskrivs här 
ofta kuperingsgrad, öppen/slutenhet, fuktigt/torrt, 
hydrologiska element och objektets träd- och busk-
innehåll. Negativa mänskliga ingrepp beskrivs när 
sådana finns, exempelvis gödselpåverkan i natur-
betesmarker, dikning i våtmarker eller avverkning-
ar i värdefulla skogar. För betesmarker anges ofta 
hävdsituationen. Under denna rubrik anges ibland 
även naturvärdesarter som är särskilt intressanta 
eller utmärkande för objektet. 

Naturvärdesbedömning 
Här ges en motivering och beskrivning varför just 
detta naturområde är värdefullt. Det ger möjlighet 
att nyansera klassificeringen. Detta är en samman-
fattande värdering där området och dess miljöer 
kan ställas i relation till liknande områden i trakten, 
kommunen, länet eller landet. Ofta är det förekom-
sten av rödlistade arter som motiverar naturvärdet, 
vilket i så fall redovisas här. 

Varje objekt-ID börjar med ett sockennummer enligt kartan. 
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 Skyddsvärda arter 
En förteckning av skyddsvärda arter (naturvårds-
arter) observerade inom naturvärdesobjektet. 
Endast arter som indikerar att ett område har 
höga naturvärden eller arter som i sig själva är av 
betydelse för biologisk mångfald redovisas. Arter 
som är funna i samband med naturvårdsplanens 
fältinventeringar anges utan pararentes. För arter 
som påträffats i andra sammanhang, exempelvis i 
inventeringar utförda av andra myndigheter eller 
av privatpersoner, anges ett årtal inom parentes då 
fyndet gjordes. Detta kan även ge en fingervisning 
huruvida arten fortfarande finns kvar eller inte (ju 
mer aktuell uppgift desto troligare att arten finns 
kvar). 

Skötselförslag 
Om det föreligger ett behov så ges här förslag 
på åtgärder/restaureringar eller andra förutsätt-
ningar för att bevara (och utveckla) objektets 
naturvärden. Förutsättningarna för bevarande av 
värden varierar mycket från naturtyp till naturtyp. 
Exempelvis är betesmarker beroende av fortsatt 
hävd, och för dessa marker ges ofta förslag på ökat 
betestryck och borttagning av sly och unga granar. 

Övriga värden 
I många objekt finns andra värden än de biologis-
ka. Under denna rubrik redogörs i förekommande 
fall en kort beskrivning av exempelvis kulturmiljö-
värden, geologiska värden, landskapsbild eller 
rekreationsvärden. Dessa värden har inte tagits 
hänsyn till vid klassningen av områdena. 

Referenser 
Här redovisas de källor, litteratur, inventerings-
rapporter och liknande som berör objektet. 
Många artuppgifter har dessutom hämtats från 
Artportalen, som är en webbplats för observa-
tioner av Sveriges växter, djur och svampar (se 
www.artportalen.se). 

Foto och karta 
För många objekt, i synnerhet betesmarker, 
finns dessutom ett foto över området. För alla 
objekt finns en karta där berört område visas 
med dess objekt-ID.   
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Sammanställning av 
objektskatalogen/resultat 
Naturvårdsplanens omfattar 1 381 (2019-08-13) 
beskrivna naturvärdesobjekt. I figur 1. visas hur 
dessa objekt fördelar sig mellan respektive na-
turvärdesklass samt hur stor del som omfattas 
av formellt skydd. Klass 1-områden är i mycket 
högre grad omfattade av något skydd, exempelvis 
naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal eller 
Natura 2000 (riksintresseområden för naturvården 
ej inräknat) än lägre klasser. Skyddade områden 
utgörs oftast av skog och våtmarker, endast ett 
fåtal ängs- och betesmarker har ett formellt skydd. 
De flesta av de oskyddade objekten i klass 1 utgörs 
av äng- eller betesmark. Observera att för att ett 
objekt ska hamna i kategorin skyddad räcker det 
med att någon del av objektets yta omfattas av 
formellt skydd. Utöver vad som visas som skyddat 
i figurerna ligger många naturvärdesobjekt inom 
riksintresse för naturvård. Den skyddsformen är 
dock sällan tillräcklig för att värdena långsiktigt ska 
bevaras. 

Kommunens totala yta är 1 600,42 km2. Den 
sammanlagda ytan av de 1 381 naturobjekten är 
86,76 km² eller 8676 hektar. Detta motsvarar cirka 
5,4 % av kommunens yta. Klass 1-områden utgör 
cirka 1,1 % av den totala ytan, klass 2 cirka 2,5 % 
och klass 3 utgör cirka 1,8 % av kommunens yta. 
Om man endast räknar landobjekt är den totala 
arealen 6320 hektar, vilket motsvarar 3,9 % av 
kommunens totala yta. 

Medianytan per naturvärdesklass visas i figur 2. 
I låga naturvärdesklasser är ytan vanligtvis några 
hektar medan klass 1-objekt vanligtvis är något 
eller några tiotals hektar stort. Skyddade objekt 
är generellt större än oskyddade objekt, detta 
blir särskilt tydligt för skyddade områden i klass 
1 som skiljer sig klart mot de andra kategorierna. 
Medelstorleken för ett naturvärdesobjekt är 6,3 
hektar. Storleken på ett naturområde är ett viktigt 
kriterium vid bedömningen av ett område då stora 
områden ofta fått en högre klass än små. 

Antal objekt per klass 
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Figur 1. Antal naturobjekt per naturvärdesklass 2019 
samt andelen helt eller delvis skyddade respektive ej 
skyddade objekt inom respektive klass. 

Medianyta per klass (ha) 
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Figur 2. Medianytan per naturobjekt och klass. 
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Figur 3 visar fördelning av naturvärdesobjekten 
per naturtyp. Klart flest områden utgörs av ängs- 
och betesmarker varav endast ett tjugotal av dem 
är ängar. Skogar i sin tur kan delas in i barrskog, 
blandskog och lövskog, där de flesta utgörs av barr-
skogar (dock ofta med inslag av lövträd). 

Arealen fördelar sig ganska jämt mellan de olika 
naturtyperna skog, ängs- och betesmarker, våtmar-
ker och vatten (se figur 4). Det innebär att ängs- 
och betesmarker i regel är relativt små (1,7 hektar 
i medianstorlek) medan de våtmarker som finns 
identifierade i naturvårdsplanen ofta är mycket 
stora (17 hektar i medianstorlek). 

Antal objekt per naturtyp 
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Figur 3. Antal naturvärdeobjekt per naturtyp. 

De tre största objekten är sjöar där Örken är den 
allra största på 935 hektar (i Vetlanda kommun, 
2340 hektar totalt) följt av Grumlan och Värnen. 
Det största landobjektet är naturreservatet Sälle-
vadsåns dalgång på 262 hektar. De minsta objekten 
är 0,1 hektar och utgörs av fågelskyddsområden 
eller små välbevarade ängar. De allra största våt-
marksobjekten i kommunen är Myresjömossen på 
252 hektar och Nävelsjön på 160 hektar. De största 
betesmarksobjekten är Repperda ängar och Kulle-
bo (Näshult), båda runt 25 hektar stora. 

Total areal per naturtyp (ha) 
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Figur 4. Total areal per naturtyp redovisat i hektar. 

I tabellen nedan presenteras hur de olika naturvär-
desobjekten fördelar sig mellan de olika socknarna i 
kommunen (se karta med sockennummer på sid 62). 
Alseda och Ramkvilla har klart flest objekt. Störst 
areal av naturvärdesobjekt har Ramkvilla socken, där 
Örken utgör merparten med sina 935 hektar. 

Socken Sockennr. Antal Area (ha) 
Alseda 16 130 472,7 

Björkö 1 48 364,7 

Bäckaby 6 85 251,1 

Bäckseda 11 20 475,9 

Fröderyd 4 100 389,5 

Karlstorp 18 54 718,3 

Korsberga 12 79 557,9 

Lannaskede 3 27 164,1 

Lemnhult 14 75 590,3 

Myresjö 7 33 353,5 

Nye 15 62 464 

Näsby 8 28 92,6 

Näshult 22 76 316,5 

Nävelsjö 2 58 462,1 

Ramkvilla 5 124 1306,2 

Skede 17 46 403,7 

Skirö 20 68 203,1 

Stenberga 21 66 252,4 

Södra Solberga 13 43 145,8 

Vetlanda 9 62 93,9 

Vetlanda stad 10 7 75,7 

Ökna 19 90 521,5 

1 381 8 675 
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ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER 
Överensstämmelse med kommunens 
översiktsplan 
De strategier, riktlinjer och åtgärder som finns med 
i naturvårdsplanen som rör användningen av mark- 
och vattenområden inom kommunen har stämts 
av mot den gällande översiktsplanen från 2010 och 
i förekommande fall fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner. Det mesta av naturvårdsplanens 
ambitioner ligger i linje med vad som avses i ÖP. 

I några områden går dock att idenfiera motsätt-
ningar mellan olika markintressen. Lämplighet och 
hänsyn vid nya exploateringar redovisas i tabeller 
på sida 25-27. I tabell 3 på sida 26 uttrycks att ut-
vecklingsområden enligt ÖP är av regionalt/lokalt 
intresse och motiverar således ny exploatering i 
klass 2- och klass 3-områden såvida övriga kriterier 
är uppfyllda. Inga konfliker i gällande ÖP finns med 
klass 1-områden. Nedan listas utvecklings- och 
LIS-områden i ÖP som är i konflikt med idenfierade 
naturvärden: 

Utvecklingsområden 
• B1 i Landsbro. Ett möjligt framtida bostadsom-

råde i västra delen av Landsbro som kolliderar 
med ett klass 3-område (3:1102) av gammal 
barrskog med rödlistade arter. 

LIS-områden 
• Ramkvilla 1. Område med möjlighet att bygga 

bostäder och utveckla turistföretag. Här ligger 
två mindre betesmarker, en klass 2 (5:639) och 
en klass 3 (5:1561). 

• Näshult 1. Område med möjlighet att bygga bo-
städer. I östra delen ligger en lövskog med klass 
3 (22:1459). 

• Näshult 2. Område med möjlighet att utveckla 
turistföretag. Här ligger en artrik betesmark med 
rödlistade arter (22:794). 

• Skirö 2. Område med möjlighet att utveckla tu-
ristföretag. Här ligger två värdefulla strandängar 
med klass 2 (20:1029) och klass 3 (20:1030). 

Det bör poängteras att naturvårdsplanen är ett 
sektorsunderlag för den fysiska planeringen och inte 
innebär någon förändring av gällande översiktsplan. 
Det är heller inte per automatik säkert att ett ut-
pekat utvecklings- eller LIS-område innebär någon 
motsättning för bevarandet av naturvärdena, då 
ÖP-områdena delvis är schematiskt utritade vilket 
innebär att hänsyn kan tas till naturvärden inom 
dessa ytor. Vid framtagande av nya planer bör dock 
naturvårdsplanens riktlinjer användas vid lokaliserng 
av nya utvecklings- och exploateringsområden. 

Naturreservat 
Två områden på kommunens mark föreslås i na-
turvårdsplanen få ett långsiktigt skydd i form av 
naturreservat, något som ligger i linje med plane-
ringsstrategier i översiktsplanen. Den ena vid Norr-
gårdsområdet (10:1372) i norra delen av Vetlanda 
tätort och den andra i Kleva (16:1190 och 16:1598). 
För Norrgårdsområdet ligger delar av det föreslagna 
naturreservatet som Område för allmänt ändamål 
i gällande detaljplan. Några direkta markkonflikter 
i övrigt finns inte uttryckta i gällande eller planera-

de planer (fördjupad översiktsplan över Vetlanda 
tätort, under framtagande). Norrgårdsområdet är 
idag en av Vetlandas viktigaste friluftsområden och 
är ett mycket populärt utflyktsmål för många skolor. 
Området har dessutom höga naturvärden främst 
knutna till de många gamla träden samt bitvis rik 
flora. 

Att avsätta ett tätortsnära naturområde för lång-
siktigt bevarande påverkar förstås var Vetlanda 
kan byggas ut i framtiden. För att bygga en socialt 
och ekologiskt hållbar stad är det dock nödvän-
digt att natur finns kvar inne i tätorten både för 
att människor mår bra av att ha nära tillgång till 
natur och för att det ska finnas funktionella sprid-
ningssamband för växt- och djurarter även genom 
staden. Ur ett tillväxtperspektiv kan det vara positivt 
att på lång sikt bestämma vilka naturområden som 
ska finnas kvar. Då kan attraktiva boendemiljöer 
skapas i anslutning till dessa och de boende kan 
känna sig trygga med att deras närnatur kommer att 
finnas kvar. 

För Kleva finns idag inga konflikter i övriga planer. 
Det är ett område med delvis mycket höga natur-
värden. Kleva är dessutom ett populärt utflyktsmål 
där den gamla gruvverksamheten lockar många be-
sökare varje år. Naturreservatsbildning skulle inne-
bära ett långsiktigt skydd av den speciella miljön 
kring den gamla gruvan samt stimulera till vistelse i 
området genom att göra området mer attraktivt och 
genom den dragningskraft som begreppet naturre-
servat innebär. 
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Överensstämmelse med riksintressen 
enligt Miljöbalken 
Det finns inga strategier eller åtgärder i naturvårds-
planen som riskerar att inverka negativt på något 
område som är av riksintresse enligt miljöbalken. 
Genom att långsiktigt utveckla naturvärdena och 
förbättra tillgängligheten till några områden som 
ligger inom riksintresse för naturvård får dessa 
områden ett stärkt och utvecklat värde. Genom ex-
empelvis restaurering av strandängar längs Emån 
där det finns riksintresse naturvård, utvecklas och 
stärks naturvärdet, samtidigt som värden för kul-
turmiljö, landskapsbild och friluftsliv ökar. 

I naturvårdsplanen del 3, objektskatalogen, pekas 
de mest värdefulla naturområdena ut på en digital 
karta. Det finns ett överlapp mellan några av dessa 
områden och exempelvis riksintressen för vind-
kraft. I de flesta fall finns ingen motsättning mellan 
dessa intressen. I vissa fall kan det dock finnas eller 
komma att uppstå en motsättning mellan natur-
vård och utpekade riksintressen gällande vindkraft. 
Redovisningen av var naturvärden finns på kartan 
innebär inte att dessa eventuella motsättningar 
varken ökar eller minskar. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet och 
vattenkvalitet. Naturvårdsplanen innehåller inga 
mål eller åtgärder som påverkar luftkvalitet. Några 
mål och åtgärder i naturvårdsplanen bidrar till 
att förbättra vattenmiljöernas ekologiska status, 

såsom anläggande av våtmarker och restaureringar 
av vattendrag. 

Förhållande till nationella miljömål 
Se sida 23 samt del 2 av naturvårdsplanen, åt-
gärdsprogrammet, för beskrivning av hur natur-
vårdsplanen bidrar till att nå de nationella miljö-
målen. 

Sociala aspekter och hälsokonse-
kvenser 
Folkhälsa 
Naturvårdsplanen bidrar i hög grad till att förbättra 
Vetlandabornas hälsa. Genom att idenfiera och 
arbeta för att bevara viktiga naturområden som 
ligger i nära anslutning till tätorter till framtiden, 
värnas de närboendes möjlighet till vardaglig 
rekreation och motion. Genom utveckling av olika 
naturområden för friluftsliv skapas förutsättningar 
för att upptäcka nya områden och att utöva olika 
typer av friluftsaktiviteter. På så vis blir det lätt-
are för fler att öka sin fysiska aktivitet och att få 
sin dagliga återhämtning i naturen. Även att ha 
natur inom synhåll från bostaden bidrar till att öka 
människors trivsel och hälsa. 

Barn- och ungdomsperspektiv 
I naturvårdssplanen ingår att kommunen ska satsa 
på att göra naturområden tillgängliga för fler samt 
underlätta för skolor att göra enkla naturvårdsin-
satser på kommunens mark. Undervisning ute i 

naturen är ett sätt att tidigt skapa ett engagemang 
och en känsla för naturen hos barn och unga. Vissa 
guidningar som kommunen anordnar i naturområ-
den kan rikta sig särskilt till barn- och barnfamiljer. 

Trygghet 
Information om naturområden och åtgärder som 
underlättar för människor att besöka naturen, till 
exempel markerade leder och vägvisning, vilket 
finns med bland de planerade åtgärderna i natur-
vårdsplanen, bidrar till att öka trygghetskänslan för 
många av de som vistas i naturen. 

Nollalternativ 
I Översiktsplan 2010 anges att kommunens värde-
fulla naturområden ska skyddas och bevaras, samt 
att kommunens värdefulla friluftsområden ska 
värnas. Vidare betonas att variationen mellan olika 
naturtyper och landskap ska skyddas och bevaras. 

Utan ett aktuellt kunskapsunderlag med tydliga 
strategier, riktlinjer och åtgärder är det dock svårt 
att ta hänsyn till naturen och dess värden. Det 
innebär ökade risker att naturvärden och biologisk 
mångfald försvinner, med följd att bland annat 
ekosystemen blir mindre robusta, att arter dör 
ut från kommunen, att möjligheter till att skapa 
attraktiva boendemiljöer ej tas till vara samt att 
vetlandaborna och besökare får minskade möj-
ligheter att vistas i och upptäcka en upplevelserik 
och spännande natur. Detta kan i sin tur få både 
negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. 
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 Farstorpaån på våren.



 

 

ORDFÖRKLARINGAR 
Biologisk mångfald 

Biotop 

Död ved 

Ekologi 

Ekosystem 

Erosion 

Grönsten 

Habitat 

Hamling 

Hotad art 

Hävd 

Isälvsmaterial 

Variationsrikedomen bland levande organismer av olika Kompensations- Innebär att funktioner och naturvärden som går förlo-
ursprung samt de miljöer och ekologiska komplex där dessa åtgärder rade vid en exploatering kompenseras genom att nya 
organismer ingår. Innefattar mångfald inom arter, mellan naturvärden tillförs. 
arter och av ekosystem. 

Kärr En myr som tillförs vatten och näring från nederbörd och 
Naturområde med likartad naturtyp, t.ex. hagmark, omgivande mark. 
granskog. 

Låga Ett liggande dött träd som är mer eller mindre förmultnat. 
Döda trädstammar och grenar i olika stadier av nedbryt-
ning. Meandring Ett kraftigt slingrande lopp hos ett vattendrag. 

Läran om samspelet mellan organismerna och deras omgiv-
ning. 

Mosse En myr som tillförs vatten och näring endast genom 
nederbörd. 

Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsa-
mhällen och deras fysiska miljö som fungerar som en enhet. 

Mulm Murken ved, vedmjöl och andra lämningar som kan bilda 
ett snusliknande material i ihåliga, gamla träd. 

Nedbrytande inverkan på jordytan av vatten, is och vind. Population Alla individer av en art inom ett område. 

Ett samlingsnamn för basiska bergarter som är rika på mör-
ka mineral. 

Rikkärr Kärr med hög näringshalt och högt pH. Ofta artrik vege-
tation. 

Levnadsplatsen för en art. Rödlistad art Art som är upptagen på Sveriges officiella rödlista, som 
pekar ut de arter som riskerar att dö ut från ett område. 

Ett ålderdomligt brukningssätt som innebar att man tuktade 
vissa trädslag, ex. ask och lind, för att använda de späda 
grenarna som djurfoder. 

Slåtter Klippning av gräs med lie, slåtterbalk eller andra skärande 
eller klippande redskap. 

Art vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt och 
vars fortsatta överlevnad är hotad. Arter som förs till kate-

Torräng/torrbacke Naturtyp med växter som gynnas av slåtter eller bete, 
solöppet belägen på mark som lätt torkar ut. 

gorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) 
på rödlistan räknas som hotade. 

Ädellövträd Till de ädla lövträden räknas alm, ask, bok, ek, fågelbär, 
lind och lönn. 

Slåtter eller bete. 

Rundade partiklar som transporterats, sorterats och avlag- Se tabell 4 på sida 27 för ytterligare ordförklaringar i 
rats av en isälv under istiden. samband med exploateringsärenden. 
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Bilaga A. Naturreservat och Natura 2000 i Vetlanda kommun 
Naturreservat och Natura 2000-områden i Vetlanda kommun till och med 2019-01-15. 

Natur- och kulturreservat (21 + 1) 
Namn Areal (ha) Beslutsår Huvudsaklig naturtyp Övrigt 
Bockaström 15,3 2006 Barrskog 

Drags udde 30,5 1973 Barrskog med främst tall 
Färgsjömon 19,9 2000 Barrskog 

Helvetets håla 7,2 1960 Barrskog, raviner 
Högarps by 59,9 2010 Odlingslandskap Kulturreservat 
Höghult 53,9 2006 Barrblandskog 

Höghult södra 14,4 2016 Barrskog 

Illharjen och *Stora Illharjen 10 + 35 1970, 1998 Kvillområde, sumpskog *Kommunalt reservat 
Kråketorpsskogen 32,7 1999 Barrskog, våtmark Fortsätter i Kronobergs län 

Kulla 14,1 2001 Barrskog, bergsbranter 
Linneåns mader 33,8 2017 Kärr, mossar, barrskog 

Nävelsjön 24,9 2008 Våtmark, starrmad 
Oxhagsberget 3,9 1960 Blandskog, rasbranter 
Runneryds bokar 0,4 1964 Bokskog 

Stolpaberg 136,9 2006 Barrskog, våtmark Utökat 2017 

Stora och Lilla fly 112,2 1966 Tallbevuxna högmossar, barrskog Reviderad 2006 

Sundsängen 10,9 2016 Trädbeklädd betesmark 

Svarta hål 118 2006 Tallmosse, talldominerad barrskog 

Huvabacken 120 2018 Barrblandskog 

Sällevadsåns dalgång 264 1999 Barrblandskog, vattendrag Fortsätter i Kalmar län 

Tjusthult 115 2001 Hällmarkskog, tallbevuxen mosse 

Vintermossen 61,2 1996 Myrmark, mosse, barrblandskog 
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Natura 2000-områden (27) 
Namn Areal (ha) Huvudsaklig naturtyp 
Björkekull 4,5 Barrskog 

Blåsmålen 15 Betesmarker, lövskog 

Boda 11,6 Öppen och trädklädd betesmark 

Drags udde 30,5 Barrskog med främst tall 
Emån (västra) 186,5 Vattendrag 

Fusån 37 Vattendrag 

Färgsjömon 18,5 Barrskog 

Gnyltån 11,7 Vattendrag 
Helvetets håla 7,2 Barrskog, raviner 
Högarp 48,1 Odlingslandskap, betesmarker 
Illharjen 42,8 Kvillområde, sumpskog 
Kråketorpsskogen (norra) 32,4 Barrskog, våtmarker 
Kulla 14,1 Barrskog, bergbranter 
Lilla Hult 10,7 Öppen betesmark 

Lindåsasjön 70,8 Sjö 

Möcklarp 7,2 Trädklädd betesmark 

Oxhagsberget 3,1 Blandskog, rasbranter 
Repperda 53,8 Öppen och trädklädd betesmark 

Solgenån 1,2 Vattendrag 

Stolpaberg 121,9 Barrskog, våtmark 

Stora och Lilla Fly 112,2 Tallbevuxna högmossar, barrskog 

Svarta håls vildmark 118,1 Tallmosse, talldominerad barrskog 

Sällevadsån (västra) 264 Barrblandskog, vattendrag 

Tjusthult 115,1 Hällmarkskog, tallbevuxen mosse 

Trishult 12,5 Ekhagar 
Vintermossen 61,6 Myrmark, mosse, barrblandskog 

Vrången 160,3 Sjö 
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Bilaga B. Rödlistade arter i Vetlanda kommun 
Förteckning över nationellt rödlistade arter enligt rödlistan 2015 (Artdatabanken. 2015) som är noterade i Vetlanda kommun. Endast arter med fynd gjorda efter 1990 
redovisas. Totalt har 395 arter noterats. Listan är ett utdrag från Artportalen 2018-10-26. För fåglar redovisas endast arter som konstaterats som häckande/troligen 
häckande eller arter som har viktiga rastplatser i kommunen. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Kärlväxter (90) Jordviva Primula vulgaris RE 

Ask Fraxinus excelsior EN Kalvnos Misopates orontium NT 

Backklöver Trifolium montanum NT Kattmynta Nepeta cataria EN 

Backsmörblomma Ranunculus polyanthemos NT Klasefibbla Crepis praemorsa NT 

Bergjohannesört Hypericum montanum NT Klotgräs Pilularia globulifera VU 

Blek trollfibbla Hieracium expallescens EN Klätt Agrostemma githago CR 

Bolmört Hyoscyamus niger NT Knärot Goodyera repens NT 

Borsttåg Juncus squarrosus NT Korndådra Neslia paniculata EN 

Brinklosta Bromus commutatus EN Korskovall Melampyrum cristatum NT 

Bymålla Oxybasis urbica RE Kvällsmaskros Taraxacum praestans VU 

Desmeknopp Adoxa moschatellina NT Lindådra Camelina alyssum RE 

Etternässla Urtica urens NT Linmåra Galium spurium subsp. RE 
spuriumFinnögontröst Euphrasia officinalis subsp. EN 

officinalis Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU 

Fläcklungört Pulmonaria officinalis NT Ljus solvända Helianthemum nummularium NT 
subsp. nummularium Fläckmaskros Taraxacum maculigerum VU 

Loppstarr Carex pulicaris VUFältgentiana Gentianella campestris subsp. EN 
campestris Lundalm Ulmus minor CR 

Granspira Pedicularis sylvatica NT Lungrot Blitum bonus-henricus VU 

Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis VU Mjukdån Galeopsis ladanum NT 

Hartmansstarr Carex hartmanii VU Mosippa Pulsatilla vernalis EN 

Hjärtstilla Leonurus cardiaca VU Månlåsbräken Botrychium lunaria NT 

Huskvarnafibbla Hieracium pubicuspis NT Månviol Lunaria rediviva NT 

Hårig sandviol Viola rupestris var. rupestris NT Mörkstiftig hällfibbla Hieracium sublividum VU 



Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Paddfot 
Pimpinellros 
Rutlåsbräken 

Ryl 
Rödlånke 

Sen fältgentiana 

Skogsalm 

Skogsklocka 

Slåtterfibbla 

Slåttergubbe 

Smalbladig lungört 
Sommarfibbla 

Spindelört 
Stenfrö 

Stor bockrot 
Stor ängsmaskros 

Storgröe 

Storkorgsfibbla 

Stortimjan 

Strandlummer 
Strandviol 
Strävlosta 

Svedjenäva 

Sydspärgel 

Tidig fältgentiana 

Tovsippa 

Asperugo procumbens 

Rosa spinosissima 

Botrychium matricariifolium 

Chimaphila umbellata 

Lythrum portula 

Gentianella campestris var. 
campestris 
Ulmus glabra 

Campanula cervicaria 

Hypochaeris maculata 

Arnica montana 
Pulmonaria angustifolia 

Leontodon hispidus 

Thesium alpinum 
Lithospermum officinale 

Pimpinella major 
Taraxacum lamprophyllum 

Poa remota 
Hieracium crassiceps 

Thymus pulegioides 

Lycopodiella inundata 

Viola stagnina 
Bromopsis benekenii 
Geranium bohemicum 

Spergula arvensis subsp. 
arvensis 
Gentianella campestris var. 
suecica 
Anemone sylvestris 

NT 

RE 

VU 

EN 

NT 

EN 

CR 

NT 

VU 

VU 

EN 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

NT 

EN 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

NT 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Trollfibbla 

Trollsmultron 
Trubbdaggkåpa 

Uddfibbla 

Ullig hjärtstilla 

Vanlig backruta 

Vanlig backsippa 

Vanlig backsmörblomma 

Vanlig skogsalm 
Vanlig åkerkulla 

Vanlig ängsstarr 
Vit sminkrot 

Väggört 
Växeltandsfibbla 

Åkerkulla 

Åkerkål 

Åkerrättika 

Äkta hjärtstilla 

Ängsnattviol 

Ängssilja 

Ängsstarr 

Hieracium oistophyllum 

Drymocallis rupestris 

Alchemilla plicata 
Hieracium cacuminatum 

Leonurus cardiaca subsp. 
villosus 
Thalictrum simplex subsp. 
simplex 
Pulsatilla vulgaris subsp. 
vulgaris 
Ranunculus polyanthemos 
subsp. polyanthemos 

Ulmus glabra subsp. glabra 

Anthemis arvensis subsp. 
arvensis 
Carex hostiana var. hostiana 

Buglossoides arvensis var. 
arvensis 
Parietaria officinalis 

Hieracium dentifolium 

Anthemis arvensis 
Brassica rapa subsp. cam-
pestris 
Raphanus raphanistrum 

Leonurus cardiaca subsp. 
cardiaca 
Platanthera bifolia subsp. 
bifolia 

Silaum silaus 

Carex hostiana 

NT 

VU 

NT 

EN 

VU 

NT 

VU 

NT 

CR 

NT 

NT 

NT 

VU 

VU 

NT 

NT 

VU 

VU 

NT 

CR 

NT 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Mossor (13) 
Aspfjädermossa 

Hårklomossa 

Kornknutmossa 
Liten hornflikmossa 

Parkhättemossa 

Rikkärrsskapania 

Skogstrappmossa 

Skugglobmossa 

Stor bandmossa 

Stubbtrådmossa 

Timmerskapania 
Vedsäckmossa 
Vedtrappmossa 

Svenskt namn 
Lavar (33) 
Almlav 
Aspgelélav 

Blanksvart spiklav 

Blek kraterlav 

Blyertslav 

Bokvårtlav 

Broktagel 
Brunskaftad blekspik 

Dvärgbägarlav 

Gammelekslav 

Neckera pennata 

Dichelyma capillaceum 

Odontoschisma denudatum 
Lophozia ascendens 

Orthotrichum pallens 
Scapania brevicaulis 

Anastrophyllum michauxii 
Tritomaria exsecta 
Metzgeria conjugata 

Cephalozia catenulata 

Scapania apiculata 

Calypogeia suecica 

Anastrophyllum hellerianum 

Vetenskapligt namn 

Gyalecta ulmi 
Collema subnigrescens 

Calicium denigratum 

Gyalecta flotowii 
Buellia violaceofusca 

Pyrenula nitida 

Bryoria bicolor 
Sclerophora farinacea 

Cladonia parasitica 

Lecanographa amylacea 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

EN 

NT 

NT 

EN 

VU 

NT 

Rödlistekategori 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

EN 

VU 

NT 

VU 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Garnlav 

Grynig filtlav 

Grynlav 

Gul dropplav 

Gulvit blekspik 

Hjälmbrosklav 

Klosterlav 
Kolflarnlav 

Liten blekspik 

Lunglav 

Parasitsotlav 
Parknål 
Pulverädellav 
Rosa lundlav 

Rosa skärelav 

Rödbrun blekspik 

Skrovellav 

Skuggorangelav 

Sydlig blekspik 

Sydlig ladlav 

Vedlavklubba 

Västlig njurlav 

Ädellav 

Alectoria sarmentosa 
Peltigera collina 

Pannaria conoplea 
Cliostomum corrugatum 

Sclerophora pallida 

Ramalina baltica 

Biatoridium monasteriense 

Carbonicola anthracophila 

Sclerophora peronella 

Lobaria pulmonaria 

Cyphelium sessile 

Chaenotheca hispidula 

Megalaria pulverea 

Bacidia rosella 

Schismatomma pericleum 

Sclerophora coniophaea 

Lobaria scrobiculata 

Caloplaca lucifuga 

Sclerophora amabilis 

Calicium notarisii 
Multiclavula mucida 

Nephroma laevigatum 

Megalaria grossa 

NT 

NT 

EN 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

VU 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

EN 

VU 

VU 

EN 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Svampar (71) 
Backnopping 

Bitter taggsvamp 

Blekspindling 

Blekticka 

Blå taggsvamp 

Bombmurkla 

Brandticka 

Bronssopp 

Brödtaggsvamp 

Dofttaggsvamp 

Druvfingersvamp 

Ekticka 

Fager vaxskivling 
Flattoppad klubbsvamp 

Fyrflikig jordstjärna 

Grangråticka 

Gransotdyna 

Grantaggsvamp 

Granticka 

Gropticka 

Gränsticka 

Gul taggsvamp 

Guldfingersvamp 

Gultoppig fingersvamp 

Hedröksvamp 

Hög jordstjärna 

Kandelabersvamp 

Entoloma atrocoeruleum 

Sarcodon fennicus 

Cortinarius caesiostramineus 

Haploporus tuberculosus 

Hydnellum caeruleum 

Sarcosoma globosum 

Pycnoporellus fulgens 

Butyriboletus appendiculatus 

Sarcodon versipellis 

Hydnellum suaveolens 

Ramaria botrytis 

Phellinus robustus 

Hygrocybe aurantiosplendens 

Clavariadelphus truncatus 

Geastrum quadrifidum 

Boletopsis leucomelaena 

Camarops tubulina 

Bankera violascens 

Phellinus chrysoloma 

Postia guttulata 

Phellinus nigrolimitatus 
Hydnellum geogenium 

Ramaria lutea 

Ramaria testaceoflava 

Lycoperdon ericaeum 

Geastrum fornicatum 

Artomyces pyxidatus 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

EN 

NT 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Koppartaggsvamp 
Korallticka 

Laxticka 

Ljusskivig lerskivling 

Lutvaxskivling 

Lädervaxskivling 

Mjölrödskivling 

Motaggsvamp 

Musseronvaxskivling 

Narrtagging 

Orange taggsvamp 
Oxtungssvamp 
Praktvaxskivling 
Raggtaggsvamp 

Rodnande lutvaxskivling 

Rutskinn 

Rökfingersvamp 

Sammetstaggsvamp 

Scharlakansvaxskivling 

Sepiavaxskivling 

Slät taggsvamp 

Spinnfingersvamp 

Spricktaggsvamp 

Stor aspticka 

Strandjordtunga 

Svart taggsvamp 

Svartnande narrmusseron 

Sarcodon lundellii 
Grifola frondosa 

Hapalopilus aurantiacus 

Camarophyllopsis schulzeri 
Neohygrocybe nitrata 

Cuphophyllus russocoria-
ceus 
Entoloma prunuloides 

Sarcodon squamosus 

Cuphophyllus fornicatus 

Hydnocristella himantia 

Hydnellum aurantiacum 

Fistulina hepatica 

Hygrocybe splendidissima 

Hydnellum mirabile 

Neohygrocybe ingrata 

Xylobolus frustulatus 

Clavaria fumosa 

Sarcodon martioflavus 

Hygrocybe punicea 

Neohygrocybe ovina 

Sarcodon leucopus 

Lentaria byssiseda 

Sarcodon glaucopus s. str. 
Phellinus populicola 
Geoglossum littorale 

Phellodon niger 
Porpoloma metapodium 

VU 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

VU 

EN 

NT 

VU 

NT 

EN 

NT 

EN 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Svartvit taggsvamp 

Sydlig kantmusseron 

Taggfingersvamp 

Tallriska 
Talltaggsvamp 
Tallticka 

Trubbfingersvamp 

Trådvaxskivling 
Tårticka 

Ullticka 

Veckticka 

Violgubbe 

Violmussling 
Vit vedfingersvamp 

Vridfingersvamp 

Ögonnopping 

Ögonvaxskivling 

Svenskt namn 
Ryggradslösa djur (130) 
Almblombock 

Almsnabbvinge 

Askdvärgbock 

Asppraktbagge 

Aspögonbagge 

Bergsköldspindel 

Phellodon connatus 
Tricholoma sejunctum s. str. 
Ramaria karstenii 
Lactarius musteus 

Bankera fuligineoalba 

Phellinus pini 
Clavulinopsis cinereoides 

Hygrocybe intermedia 

Inonotus dryadeus 

Phellinus ferrugineofuscus 
Antrodia pulvinascens 
Gomphus clavatus 

Trichaptum laricinum 
Lentaria epichnoa 

Clavaria amoenoides 

Entoloma lividocyanulum 

Cuphophyllus virgineus var. 
fuscescens 

Vetenskapligt namn 

Pedostrangalia revestita 

Satyrium w-album 

Tetrops starkii 
Poecilonota variolosa 
Aderus populneus 
Ceratinella major 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

VU 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

Rödlistekategori 

EN 

NT 

NT 

NT 

NT 

DD 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Boksavblomfluga 

Bredbandad mårefältmä-
tare 
Bredbrämad bastardsvär-
mare 
Brun sikelvinge 

Bryngökbi 
Bräsmabärfis 

Dvärgklokrypare 

Dvärgsandbi 
Ekgetingbock 

Eklavmal 
Eksplintbagge 

Fibblesandbi 
Flodkräfta 

Flodpärlmussla 
Glimfältmätare 

Glimmalmätare 

Glänsande blombagge 

Griffelblomfluga 

Gropig brunbagge 

Grön aspvedbock 

Gul jätteknäppare 

Gulbandad brunbagge 

Gulbent kamklobagge 

Guldsandbi 
Gulfläckig praktbagge 

Humlerotfjäril 
Hårig blombock 

Brachyopa panzeri 
Epirrhoe galiata 

Zygaena lonicerae 

Drepana curvatula 
Nomada opaca 

Eurydema dominulus 

Cheiridium museorum 

Andrena nanula 
Xylotrechus antilope 

Infurcitinea argentimaculella 

Lyctus linearis 

Andrena fulvago 
Astacus astacus 
Margaritifera margaritifera 

Perizoma hydrata 

Eupithecia venosata 

Ischnomera caerulea 

Ceriana conopsoides 

Zilora ferruginea 
Saperda perforata 

Stenagostus rufus 

Orchesia fasciata 
Allecula morio 
Andrena marginata 
Buprestis novemmaculata 

Hepialus humuli 
Etorofus pubescens 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

CR 

EN 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Jordhumlefluga 

Jungfrulinsfly 

Kantsmalbi 
Kardinalfärgad rödrock 
Klarvingad vedstilettfluga 

Klubbsprötad bastardsvär-
mare 
Kontrastsvart klarvingesväv-
fluga 

Kort rotlusblomfluga 

Korthornad ögonbagge 

Kronblomfluga 

Kålgallvivel 
Ligusterfly 

Liten brunbagge 

Ljus bronsblomfluga 

Lundstarrsgräsmal 
Läderbagge 

Matt mjölbagge 

Matt starrbock 

Mindre bastardsvärmare 

Mindre blåvinge 

Mindre gulfläcksgråvecklare 

Mindre purpurmätare 

Mindre träfjäril 
Myrvapenfluga 

Mörk bronsblomfluga 

Nyponsandbi 
Piltecknad fältmätare 

Pocota personata 
Phytometra viridaria 

Lasioglossum sexmaculatum 

Ampedus cardinalis 
Psilocephala imberbis 

Zygaena minos 

Villa paniscus 

Pipizella virens 

Pseudanidorus pentatomus 
Doros profuges 
Ceutorhynchus assimilis 

Craniophora ligustri 
Orchesia minor 
Callicera aenea 

Elachista tetragonella 

Osmoderma eremita 
Tenebrio opacus 

Plateumaris rustica 

Zygaena viciae 

Cupido minimus 

Eana derivana 

Lythria cruentaria 

Acossus terebra 

Clitellaria ephippium 

Callicera aurata 

Andrena nitida 

Gagitodes sagittata 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

EN 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Prickvingad svävfluga 

Prydnadsbock 

Prästkragsstjälkvecklare 

Pärlbi 
Raggbock 

Reliktbock 

Röd sammetsstekel 
Rödfläckigt jordfly 

Rödhjon 

Rödhornig månblomfluga 

Sexfläckig bastardsvärmare 

Sexstrimmig plattstump-
bagge 

Silversmygare 

Skiktdynemott 

Skogskärrsfältmätare 

Slåttergubbemal 
Slåttersandbi 
Slät barkskinnbagge 

Smalsprötad bastardsvär-
mare 
Smalvingad blombock 

Solvändebladmal 
Sotnätfjäril 
Sotsandbi 
Spindelörtskinnbagge 

Stor plattnosbagge 

Storfibblebi 
Större sågsvartbagge 

Bombylius medius 

Anaglyptus mysticus 

Dichrorampha consortana 
Biastes truncatus 

Tragosoma depsarium 
Nothorhina muricata 

Mutilla europaea 

Xestia alpicola 

Pyrrhidium sanguineum 

Eumerus ruficornis 

Zygaena filipendulae 

Eblisia minor 

Hesperia comma 

Apomyelois bistriatella 

Lampropteryx otregiata 

Digitivalva arnicella 

Andrena humilis 
Aradus laeviusculus 
Zygaena osterodensis 

Strangalia attenuata 

Teleiodes sequax 

Melitaea diamina 

Andrena nigrospina 
Canthophorus impressus 

Platyrhinus resinosus 

Panurgus banksianus 

Uloma culinaris 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

VU 

EN 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Större sötvedelssäckmal 
Större vedgeting 

Svart ögonknäppare 

Svartbrun klaffmätare 

Svävflugedagsvärmare 

Tallmulmblomfluga 

Tallsotblomfluga 

Trumgräshoppa 
Tvärbandat vickerfly 

Vickerglasvinge 
Violettkantad guldvinge 

Vithornad barkskinnbagge 

Väddgökbi 
Väggcitronbi 
Vägtornsmätare 
Åkerväddsantennmal 
Åkerväddsvecklare 

Ängsjordbagge 

Ängsmetallvinge 
Ängsnätfjäril 

Coleophora gallipennella 

Symmorphus murarius 

Denticollis borealis 

Philereme transversata 
Hemaris tityus 

Chalcosyrphus piger 
Psilota atra 
Psophus stridulus 
Lygephila viciae 

Bembecia ichneumoniformis 

Lycaena hippothoe 

Aradus signaticornis 

Nomada armata 

Hylaeus pictipes 

Triphosa dubitata 

Nemophora metallica 

Selenodes karelica 

Euheptaulacus villosus 

Adscita statices 

Melitaea cinxia 

Anitys rubens 

Ptinus podolicus 

Xyletinus longitarsis 

Mantura obtusata 

Chrysolina analis 

Chrysolina gypsophilae 

Labidostomis tridentata 

Opilo mollis 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

EN 

NT 

NT 

NT 

EN 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Hypebaeus flavipes VU 

Cryptophagus laticollis DD 
Pseudeuparius sepicola NT 

Bagous diglyptus NT 

Trachyphloeus heymesi NT 

Plegaderus saucius NT 

Ptenidium gressneri NT 

Uloma rufa NT 

Myopa pellucida NT 

Rhithrogena germanica NT 

Astata minor NT 

Crossocerus exiguus NT 

Mimumesa atratina NT 

Psenulus pallipes VU 

Chrysura radians NT 

Svenskt namn Vetenskapligt namn 
Fåglar (53), huvudsakligen häckfåglar 
Backsvala Riparia riparia 

Bergand Aythya marila 

Berguv Bubo bubo 

Bivråk Pernis apivorus 
Blå kärrhök Circus cyaneus 

Brunand Aythya ferina 

Brushane Calidris pugnax 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Busksångare Acrocephalus dumetorum 

NT 

NT 

NT 

NT 

NT 

VU 

EN 

NT 

NT 

NT 

EN 

VU 

NT 

NT 

VU 

Rödlistekategori 

NT 

VU 

VU 

NT 

NT 

VU 

VU 

NT 

NT 
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Dubbelbeckasin 

Duvhök 
Ejder 
Fjällvråk 

Flodsångare 
Gråtrut 
Gröngöling 

Gulsparv 

Havsörn 

Hussvala 

Härfågel 
Kornknarr 
Kungsfiskare 

Kungsfågel 
Kungsörn 
Lappsparv 

Mindre hackspett 

Nötkråka 

Pilgrimsfalk 
Rosenfink 

Rödspov 

Rödstrupig piplärka 

Rördrom 

Silltrut 
Skräntärna 

Småfläckig sumphöna 

Sommargylling 

Spillkråka 

Stare 

Gallinago media 

Accipiter gentilis 

Somateria mollissima 

Buteo lagopus 

Locustella fluviatilis 

Larus argentatus 

Picus viridis 
Emberiza citrinella 

Haliaeetus albicilla 

Delichon urbicum 

Upupa epops 

Crex crex 

Alcedo atthis 

Regulus regulus 

Aquila chrysaetos 

Calcarius lapponicus 

Dendrocopos minor 
Nucifraga caryocatactes 

Falco peregrinus 
Carpodacus erythrinus 

Limosa limosa 

Anthus cervinus 
Botaurus stellaris 

Larus fuscus 

Hydroprogne caspia 

Porzana porzana 

Oriolus oriolus 
Dryocopus martius 

Sturnus vulgaris 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

VU 

NT 

VU 

RE 

NT 

VU 

VU 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

CR 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

VU 

NT 

VU 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Stjärtand 

Storspov 

Svart rödstjärt 
Svarttärna 

Svärta 

Sånglärka 

Sädgås 

Sävsparv 

Tornseglare 
Trastsångare 
Vaktel 
Vinterhämpling 
Vit stork 
Årta 

Ängspiplärka 

Svenskt namn 

Anas acuta 
Numenius arquata 

Phoenicurus ochruros 
Chlidonias niger 
Melanitta fusca 

Alauda arvensis 
Anser fabalis 

Emberiza schoeniclus 

Apus apus 
Acrocephalus arundinaceus 
Coturnix coturnix 

Linaria flavirostris 

Ciconia ciconia 

Anas querquedula 

Anthus pratensis 

Vetenskapligt namn 

VU 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

VU 

NT 

NT 

VU 

CR 

VU 

NT 

Rödlistekategori 
Grod- och kräldjur (1) 
Hasselsnok Coronella austriaca VU 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 
Däggdjur (4) 
Barbastell 
Fransfladdermus 

Sydfladdermus 

Utter 

Barbastella barbastellus 

Myotis nattereri 
Eptesicus serotinus 

Lutra lutra 

VU 

VU 

EN 

NT 



Ärggrön kragskivling, vildbi på vädd, gamla oxlar, gärdes-
gårdsgrind i Äsprilla, restaurering i hage, gullvivor.
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