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Det	  är	  synnerligen	  värdefullt	  att	  Ekudden	  och	  lövskog	  V	  Krunan	  äntligen	  skyddas	  som	  naturreservat.	  

Tyvärr	  har	  inte	  den	  värdefulla	  lövskogen	  mellan	  Krunan	  och	  Taxås	  naturreservat	  inkluderats	  i	  det	  

skyddade	  området.	  Detta	  borde	  ha	  funnits	  med.	  

	  

När	  det	  gäller	  skötseln	  måste	  andra	  trädslag	  än	  ek	  också	  lyftas	  fram.	  Skötseln	  bör	  även	  inriktas	  på	  att	  

öka	  inslaget	  av	  skogslind,	  avenbok	  och	  hassel.	  Hårt	  bete,	  ibland	  av	  hästar	  även	  vintertid,	  har	  under	  de	  

senaste	  20	  åren	  missgynnat	  dessa	  arter.	  Dessutom	  hindrar	  bete	  föryngring	  av	  ek,	  eftersom	  detta	  

trädslag	  liksom	  förutnämnda	  är	  mycket	  betesbegärliga.	  Däremot	  gynnas	  boken	  och	  barrträd	  av	  bete.	  

Det	  är	  därför	  tveksamt	  att	  förorda	  bete	  som	  skötsel	  i	  ädellövskog.	  En	  art	  som	  gynnas	  av	  strandbete	  är	  

sjötåteln	  (rödlistad	  som	  sårbar	  VU),	  men	  min	  inventering	  hösten	  2013	  visade	  att	  denna	  art	  saknades	  i	  

det	  föreslagna	  reservatet.	  

	  

När	  det	  gäller	  frihuggning	  av	  ekar	  måste	  det	  beaktas	  att	  ekskogen	  nyligen	  gallrats,	  varför	  det	  inte	  

finns	  något	  behov	  av	  utglesning.	  Föryngring	  av	  ek	  har	  dessutom	  främst	  förhindrats	  av	  hårt	  bete	  och	  

inte	  av	  att	  skogen	  är	  tät.	  Eftersom	  stora	  delar	  av	  reservatet	  ansluter	  till	  sjön	  Möckeln	  är	  skogen	  

vindutsatt,	  varför	  frihuggning	  av	  gamla	  träd	  kan	  leda	  till	  att	  de	  blåser	  ned.	  Dessutom	  får	  inte	  

skogslind,	  avenbok	  och	  hassel	  huggas	  ned,	  då	  de	  är	  värdefulla	  för	  bl.a.	  markfloran	  då	  de	  ger	  en	  basisk	  

förna	  (ek	  ger	  sur	  förna).	  Tidigare	  fanns	  det	  rikligt	  med	  blåsippor,	  nattviol	  mm	  på	  Ekudden,	  men	  

vintertramp	  av	  hästar	  har	  skadat	  markfloran.	  

	  

Något	  som	  saknas	  i	  området	  är	  blommande	  buskar	  i	  skogsbrynen.	  Tidigare	  har	  bl.a.	  en	  gammal	  sälg	  

med	  den	  vackra	  långhorningen	  myskbock	  huggits	  ned.	  Det	  är	  önskvärt	  att	  åtminstone	  den	  södra	  

åkern	  inkluderas	  i	  reservatet,	  så	  att	  man	  kan	  plantera	  hagtorn,	  sälg,	  slån,	  olvon,	  hägg	  som	  är	  mycket	  

viktiga	  för	  många	  insekter.	  Det	  gäller	  även	  vedinsekter,	  som	  den	  rödlistade	  ädelguldbaggen	  som	  har	  

en	  av	  två	  kända	  förekomster	  i	  länet	  på	  Möckelsnäs.	  Det	  är	  mycket	  olämpligt	  att	  hugga	  i	  nuvarande	  

bryn	  för	  att	  där	  plantera	  buskar.	  Särskilt	  skogslinden	  har	  etablerat	  sig	  i	  flera	  bryn	  och	  får	  inte	  huggas	  

ned.	  Skogslind	  måste	  vara	  ett	  högt	  prioriterat	  trädslag	  i	  reservatet	  förutom	  ek.	  

	  

Allt	  lövvirke	  måste	  lämnas	  kvar	  i	  reservatet,	  gärna	  i	  solbelysta	  högar	  (lind	  dock	  i	  skugga).	  En	  

skötselåtgärd	  som	  är	  angelägen	  i	  detta	  reservat	  är	  s.k.	  veteranisering	  av	  ekar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  skapa	  

gamla	  ”skadade”	  träd	  med	  barklösa	  partier,	  savflöden,	  torrtoppar	  etc.	  Barklösa	  partier	  skapas	  lätt	  

med	  en	  liten	  handyxa.	  Savflöden	  initieras	  bäst	  genom	  att	  under	  vintern	  borra	  i	  levande	  träd.	  



	  

Plockning	  av	  enstaka	  exemplar	  av	  kärlväxter	  och	  lavar	  kan	  utan	  tveka	  skada	  naturvärdena,	  då	  enstaka	  

individer	  kan	  bli	  flera	  decennier	  gamla.	  Hotade	  lavar	  förekommer	  nästan	  alltid	  i	  individsvaga	  

populationer	  där	  förlust	  av	  få	  individer	  kan	  hota	  hela	  förekomsten.	  Detta	  bör	  alltså	  inte	  tillåtas.	  Helt	  

annorlunda	  villkor	  gäller	  insekter,	  där	  insamling	  av	  enstaka	  individer	  saknar	  betydelse	  för	  

populationen,	  men	  ofta	  är	  avgörande	  för	  artbestämning.	  I	  stark	  motsats	  till	  växter	  och	  lavar	  bör	  

insamling	  av	  enstaka	  insekter	  för	  dokumentation	  uppmuntras	  .	  Villkoret	  bör	  vara	  att	  arten	  efter	  

bestämning	  rapporteras	  in	  till	  Artportalen.	  

	  

Stenbrohult	  den	  18	  november	  2013	  

	  

För	  Naturskyddsföreningen	  Kronoberg	  

Sven	  G	  Nilsson,	  naturvårdsexpert	  


