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Det ska byggas en besöksplats intill asfaltsvägen som delar naturreservatet. Vid vårt besök var 

platsen lerig och inte så lämplig att parkera på, men med en iordning gjord grusplan och skyltställ 

kommer fler besökare kunna hitta in i reservatet. 

 Marcelle Johansson jobbar med handdatorn 

för att lägga in information från dagens planering. 

Just den här dagen jobbade vi med att planera avverkning i den västra delen av naturreservatet. En 

redan betad hagmark med igenväxning av en ung skogsgeneration. 



 

Delar av hagen har en relativt ung skog. På en del platser kommer gläntor att öppnas i denna unga 

skog. Finns det gamla träd s frihuggs dessa. Men även delar med tät skog lämnas för att skapa 

variation. 



 
En del av den västra hagmarken som redan är ljusöppen, härifrån ska gläntan utvidgas. Delar av 

björkbeståndet avvecklas och ny död ved skapas. 

 



 

Nästa generation av jätteträd finns spridda i hagen, inte så grova ännu men med biologiska kvalitéer 

på god väg. I restaureringsprojektet ser man till att ta bort inväxande träd så att dessa framtida jättar 

får livsutrymme. Står de allt för trångt dör de i förtid utan att bli så gamla eller så grova att de blir 

riktigt värdefulla naturvårdsträd. 



 

 

Nicklas Jansson, insektsexpert, hittade svampen ekticka på flera av de grova ekarna. Den skapar en 

vitröta inne i trädet. När svampen ”ätit” inuti trädet en tid blir innanmätet mjukt och poröst, en bra 

miljö för sällsynta insekter som äter på det nedbrutna träet och svampen. Mer info om ekticka hittar 

du på denna länk: 

http://www.artfakta.se/SpeciesFact.aspx?TaxonId=5445 

 

http://www.artfakta.se/SpeciesFact.aspx?TaxonId=5445


Mmmm…vårblommor.



  

Nicklas Jansson letar efter intressanta kryp i en gammal nedfallen trädstam. 

 

Nicklas hittar bajs efter en skalbagge, en guldbagge, i en gammal ihålig ek.  



 

Även unga träd kan ha tickor på sig och vara viktiga naturvårdsträd. 



 

Ännu en ek med ekticka, här ser man att stammens form ändrats där tickan varit i farten ett tag. 

 



En gammal grov ek med de djupa karaktäristiska barksprickorna. Man ser att det finns flera döda 

grenar på denna gamling, dessa är viktiga livsmiljöer för svampar och insekter. 



 

Vanliga björkar är också viktiga naturvårdsträd. Tack vare att björk är vanlig och ganska snabbt blir 

gammal och får svampar på sig så är den biologiskt sett viktig. Främst är det fnösketicka och 



björkticka man hittar på björkar, dessa svampar är värd miljö och mart för en stort antal kryp.

 

Vanlig björk ska man jobba med när man skapar ny död ved vid restaurering av igenvuxen hage. Då 

gör man stor biologisk nytta. Stående döda träd, liggande stammar gärna solbelyst. 



 
Marcelle Johansson utrustad med spray-burkar i midjebältet. 



 

Olika markeringar på träden berättar för den som ska sköta huggningen om hur varje träd ska 

behandlas. En ring på trädet, då ska det bli en högstubbe, dvs man kapar trädet några meter över 

marken så att den döda stubben blir en bra livsmiljö för svampar och insekter. 

 



En punkt på träde, då ska det fällas och tas ut.

 


