Mottagare
Alvesta kommun
Plansamråd - förslag till detaljplan dör Aringsås 14:1 m. fl. (Aringsås nord) i
Alvesta tätort
Detaljplaneområdet omfattar rester av gammal odlingsmark, barrsumpskog och
granodling.
I den västra delen, i kanten mot villorna, finns ett område med lönn (största 200 cm),
alm, hassel, ek (250 cm) och rikligt med asp (största 140 cm). Detta område är ett
mycket värdefullt lövskogsområde vars naturvärde kommer att bli stort med tiden.
Söderut förbinds detta med grova aspar (största 255 cm), grov klibbal (största 150 cm),
grov ek (största 283 cm), grov sälg (största 203 cm), tall (största 203 cm) på den gamla
odlingsmarken.

Myrstack

Sälg 203 cm i omkrets

I den södra delen nordöst om odlingsmarken är en mycket intressant tallblandskog som
övergår till en tallsumpskog. Området har karaktär av naturskog med varierande åldrar.
Den är flerskiktad (träd av olika ålder och höjd) och har rikligt med stående och liggande
död ved och har signalarter som brunpudrad nållav (rödlistad som NT), långflikmossa,
västlig hakmossa och blåmossa. I området förekommer mycket spår av bland annat
hackspettar men också av insekter i form av gnag och ingångshål. Två myrstackar (röd
stackmyra) noterades också.
Nötkråka (rödlistad NT) hördes i utkanten av tallskogen mot gamla odlingsmarken. Den
har också iakttagits i Kråketorp födosökande. Nötkråka häckar ofta i tät granskog och
hamstrar nötter, ollon mm i omgivningarna.
För mer information se bifogade skrivelse om tallsumpskogen

Naturskyddsföreningens synpunkter
Området har som helhet stort naturvärde, med alsumpskogen, tallsumpskogen och
lövträdsområdet.
Området är väl frekventerat, vilket framgår av riklig förekonst av stigar.

Flera stigar förekommer i såväl granodlingen
som i övriga delar av området.
Tallskogen har naturskogskvaliteter vilket är mycket sällsynt i Spåningslandaområdet i
dag, då praktiskt tagit all övrig skogsmark är kalavverkade och/eller är enskiktade
produktionskogar som är artfattiga. Det är hög tid att värna om sådana artrika
naturmiljöer i Spåningslanda.

Sammanfattningsvis
Området är ett viktigt grönområde för såväl natur som friluftsliv. Det utgör en viktig del
i grönstråk som förbinder tätortsmiljön med löv-och barrskog ner mot sjön Spånen.
Det finns inga andra liknande områden kvar i Spåningslanda.
Vi föreslår att området i
• första hand helt lämnas som grönområde med lämplig skötsel som förlängs ned
till sjön längs Romasjön.
• i andra hand enligt kartan nedan där en del av granodlingen kan exploateras.
Kommentar till kartan: det behövs en del av granodlingen som skyddszon runt
tallskogen som annars kommer att förlora sina kvaliteter genom utttorkning eller/och
risk för att träden blåser ner eller en rad andra händelser som kan ske). Granodlingen
kan med fördel få utvecklas till en mer varierad skog senare.
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