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Svensk titel 
Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen ”Gudrun”. 

Omslagsbild: Foto till vänster visar produktionsskogsområdet med hyggeskanten mot Natura 

2000-området. Foto till höger illustrerar Toftaån och Natura 2000-området. Fotot i mitten är 

på Axel utanför torpet på Hjortängsbacken (källa: Karl Eric Andersson). 

 
English title 
The outfield of Toftaholm – an inventory of natural and cultural values two years after the 

storm “Gudrun”. 

 
Abstract 
We did two inventories of the outfield of Toftaholm, near the village of Dörarp in Ljungby 

commune, Kronoberg county, Sweden, two years after one of the most severe storms in recent 

history. The objective of the first inventory was to examine what natural values that were 

caused by the storm. We did this by comparing a Natura 2000-area of more natural forest with 

nearby timber production stands. Specifically, we mapped the amount of dead wood, trees 

with high conservation values and the transition zone created between different biotopes. The 

result has been compared with recommendations of the PEFC-certification.  

 The second inventory was made to study the cultural values of the area, which 

comprehended 8 prehistorical remains and 4 remains of cottages. Our investigation involved 

direct and indirect effects on the cultural values caused by the storm, for example damage 

caused by fallen trees and the reprocession of timber. We present a recommendation as to 

which areas are most adequate to exclude from timber production.  
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Sammanfattning 
Två år efter stormen Gudrun genomförde vi två inventeringar av Toftaholm utmark utanför 

Dörarp i Ljungby kommun, Kronobergs län. Syftet med den första var att undersöka vilka  

naturvärden som skapades av stormen, samt hur de skiljer sig åt mellan skog inom ett Natura 

2000-område och produktionsskogen intill. Det undersökta Natura 2000-området består av 

blandskog, men mest av lövträd. Produktionsskogen består till största del av planterad gran. 

Resultatet har jämförts med PEFC-certifieringens rekommendationer för naturvård vid 

avverkning. Den andra inventeringen avser områdets kulturvärden, det vill säga stormens 

direkta och indirekta påverkan på lämningarna genom exempelvis rotvältor och genom 

upparbetning. En bedömning har även gjorts vilka av kulturvärdesområdena som är lämpliga 

att undanta från skogsproduktion.  

I samband med stormen Gudrun har framförallt naturvärden i form av lågor, torrakor 

och kantzoner bildats. I Natura 2000-området har det skapats färre lågor och torrakor i 

förhållande till produktionsskogen och vad som rekommenderas i PEFC. De lågor och 

torrakor som skapades vid upparbetningen i produktionsskogen är i majoritet under 0,5 meter 

i omkrets och kortare än de som skapades naturligt i Natura 2000-området. De flesta lågorna i 

Natura 2000-området är även de av gran. I Natura 2000-området finns även lågor och torrakor 

av varierande ålder och art som inte enbart är orsakade av stormen. 

Kantzonerna som skapats mellan Natura 2000-området och produktionsskogen är 

enkelriktade och av artificiell karaktär och inte så som man förespråkar i PEFC-certifieringens 

rekommendationer. 

 På Toftaholms utmark finns kulturvärden i form av 8 fornlämningar och 4 

torplämningar. Framförallt rösena och stengärdena har blivit skadade av rotvältor och 

mekanisk bearbetning efter stormen. De synliga torpgrunderna är marginellt skadade. 

Omfattningen av de mekaniska skadorna på lämningarna är oberoende av om de är 

registrerade som fornlämningar eller ej, utan beror på hur synliga de är i landskapet. Fyra 

platser ansåg vi vara mer lämpade att undanta från skogsproduktion än de övriga då de är 

lämningar med höga kultur- och naturvärden med stora utvecklingsmöjligheter: Sågtorpet, 

Lugnet, Oshultet och höjden på fornlämning 168:1.  
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Inledning 
I samband med stormen Gudrun 2005 föll 70-75 miljoner m³skog i Sverige. Många människor 

drabbades hårt ekonomiskt och känslomässigt, men finns det inte också något positivt i 

tragiken? Vilka fördelar skulle kunna uppstå ur denna omfattande och omskakande händelse i 

skogssverige? Vår rapport syftar till att synliggöra de natur- och kulturvärden som bildats 

eller fått möjlighet att framlyftas tack vare stormen. Vi har undersökt vilka naturvärden som 

uppkom i Toftaholmsområdet samt hur de skiljer sig åt mellan Natura 2000-området och 

produktionsskogen intill. ”Följde” Gudrun de rekommendationer som finns för skogsvård 

angående naturvärden? Många kulturvärden har varit gömda i hektar av granskog. Då stormen 

skapade fält av rotvältor framträder dessa kulturhistoriska skatter tydligare. När de 

stormfällda ytorna nu återplanteras finns risken att de åter faller i glömska. Vad kan vi göra 

för att dessa värden inte ska döljas och kanske gå förlorade? Finns det möjlighet att efter 

stormen sammanföra och kombinera olika intressen så som natur- kultur- och ekonomi, och 

på så sätt bevara flera av landskapets värden? 

 

Syfte/mål 

Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka dessa frågeställningar: 

Vilka naturvärden bidrog stormen Gudrun till?  

- Skiljer sig uppkomsten/mängden av stormrelaterade naturvärden i Natura 2000-

området från den i den närliggande produktionsskogen? 

- Hur ser förekomsten av stormrelaterade naturvärden ut i förhållande till PEFC-

certifieringens rekommendationer?1 

Vilka kulturvärden finns i området och hur har de påverkats av stormen Gudrun? 

      -    Vilka platser är lämpliga att undanta från produktionsskog till förmån för kultur och 

naturvård? 

 

 

 

                                                 
1 PEFC, “Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” vilket betyder 
“Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem” 
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Bakgrundsteckning 

Ett år efter stormen Gudrun 

Effekterna av stormen Gudrun i Götaland syns ännu inte i denna uppföljning, men under 

våren 2006 lämnade Skogsstyrelsen en särskild utvärdering av stormens effekter. En generell 

bild är att skogens kulturmiljövärden drabbades av stora skador. En studie som 

riksantikvarieämbetet genomfört 2006 visar att skador av ”ringa omfattning” på 

fornlämningarna har ökat. Enligt rapporten är de grövsta skadorna orsakade av markberedning 

även om de minskat i antal.2   

 

Allmän skogshistoria 

Sveriges skogshistoria tar sin början efter den senaste istiden, då isen dragit sig tillbaka och 

lämnat stora, öppna sterila ytor efter sig. Ca 12 000 år före nutid började invandringen av 

örter av tundrakaraktär såsom fjällsippa, solvända och olika typer av malört med mera.3 

Dagens Småland är ett höglänt landskap och var kargt och arktiskt för 12 000 år sedan.4 

Markvegetation fanns enbart på gynnsamma platser. På de mer lätta och torrare områdena 

fanns det ängar med gräs, malört och en del torrängsväxter. Marken var under denna tid fuktig 

och vattenrik och på bergssidorna fanns nischglaciärer. 

 För 12 000 till 11 000 år sedan kom de första trädarterna björk, rönn och tall till 

södra Sverige. De bildade ett parktundraliknande landskap med enstaka träd och klungor.5 

Två tusen år senare hade hassel, al, alm, lind, ek och ask vandrat in från kontinenten.6 På de 

näringsrika markerna i södra Sverige, dominerade ädellövskogar och på torr och stenbunden 

mark stod eken för 8 000-5 000 år sedan.  

 För 5 000 år sedan började människan påverka skogen i Småland alltmer genom 

skogsbete och bränder eftersom man blev mer bofast. Skogarna brändes och röjdes för att bli 

tillfälliga åkrar och ängsmarker. Bebyggelsen och åkrarna låg på höjder och det är även där 

man kan finna övergivna fossila åkrar och bebyggelselämningar från denna tid.7 Lövskogen 

var en viktig näringsresurs för jakt och skogsbete, men vid denna tid gick antalet av alm, lind, 

                                                 
2 Norrman, Studie av skador på fornlämningar i skogsmark. 
3 Berglund m.fl. s. 14. 
4 För följande tre stycken se: Berglund m.fl. s. 18. 
5 Berglund m.fl. s. 15.  
6 För följande stycke se: Berglund m.fl. s. 16f. 
7  Sjöbeck, s. 88f. 
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ek och ask tillbaka i skogarna. För 4 000 år sedan kom boken som ny art från kontinenten och 

1 000 år senare även avenboken.8 Boken hade sin största utbredning för 1000 år sedan i södra 

Sverige. Skogen var dock sällan enartsbestånd, utan var blandad med andra arter och 

varierande i ålder med större och mindre störningar. Under bronsåldern började ängsmarken 

brukas med slåtter och nya lagringsmöjligheter utvecklades, vilket gav möjlighet till att ge 

mat till djuren även under vintern.9 Det delvis mer öppna landskapet gav örterna möjlighet till 

etablering och nyinvandring.10 Under järnåldern 500-1 200 f Kr. ökade befolkningen starkt 

och skogsbygden befolkades i större utsträckning.11 Bebyggelsen var koncentrerad till byar 

tillsammans med åkrar och ängar i s.k. inmark som var inhägnad för att hålla kreaturen borta 

från åker och äng. I och med att byar bildades med in- och utmark så blev landskapet mer 

polariserat. Gränserna blev skarpare och naturen utnyttjades allt mer intensivt. Utmarken 

användes främst till skogsbete och som virkesförråd till självhushåll. 

  Det senaste årtusendet har granen vandrat in och konkurrerat med björken och tallen, 

för att totalt dominera som trädslag i Småland idag. Granens etablering och ökning har 

gynnats, av de förändringar i det agrara användandet som skett, eftersom arten är skugg- och 

konkurrensstark. Innan granens expansion var blandskogen vanligast i Småland och bestod 

av tall och björk på de magraste markerna. Ädellövskogen var begränsad till bördigare marker 

samt i anknytning till odlingsmarkerna. Vid granens expansion söderut mot Småland 

påverkades skogen på mer än ett sätt. Först och främst genom att en helt ny art invaderade, 

men även genom att jorden övergick från brunjord till podsol vilket krävde ett ökat 

svedjande.12 Bränderna medförde ett näringstillskott till jorden, vilket i sin tur gav större 

skördar. Betet i skogen bidrog till att granen etablerade sig lättare än andra arter eftersom 

djuren väljer bort granen som bete och låter den stå kvar. Enligt Lagerås pollenanalys 

expanderade granen långsammare i mer orörda skogar.13 

 

Skogens återhämtningsfaser   

Under de senaste två tusen åren har skogen haft tre ordentliga återhämtningsfaser vad gäller 

det mänskliga nyttjandet. Den första var under 500- och 600-talen, när vi troligtvis hade 

                                                 
8 För följande stycke se: Berglund m.fl. s. 17ff. 
9 Helmfrid, sid. 13. 
10 Berglund m.fl. s. 17; Sjöbeck, s.88f. 
11 För följande stycke se: Helmfrid, s. 13. 
12 Lagerås, s. 128. 
13 Lagerås, s.125ff. 
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Fig 1: Dagens fördelning av skogen i Sverige 
enligt svenska skogsstyrelsen. 
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Fig 2: Ökningen av virkesförrådet i miljoner 
m³ skog över tid i Sverige 

politiskt kaos och farsoter i landet. Enligt pollenanalyser skedde en igenväxning av skogen 

och nyodlingen minskade. Urban Emanuelsson menar att bokens framväxt kan sättas i detta 

samband, som enbart ett par århundraden efter igenväxningsperioden expanderade. 14 

Nästa stora återhämtning skedde på 1300-talet, när digerdöden härjade i Sverige och 

befolkningen minskade drastiskt. Mycket är fortfarande tolkningar i det historiska 

källmaterialet men enligt pollenanalyser har en areell expansion av skogen skett då. Mycket 

tyder på att när skogsbetet och kreaturen minskar till antal så återhämtar sig skogen. I Europa 

har man även sett att stora sjukdomsutbrott på kreaturen har spelat stor roll för skogens 

artsammansättning.15 

Den sista återhämtningsperioden i skogen sker här och nu, framförallt under de 

senaste femtio åren. Skogsbetet som pågått i många tusen år har upphört vilket även kan bidra 

till att sammansättningen av arter i skogen har förändrats16. Människan har under det senaste 

århundradet planterat arter som ger högre avkastning. Sedan 1945 har ett modernt skogsbruk 

vuxit fram och man brukar skogen som produktionsskog. För att kunna få den bästa 

ekonomiska avkastningen vid avverkning har det inneburit att bestånden blivit mer likåldrig, 

tätare och enformig. De gamla naturvärdesträden och äldre bestånd av mogen skog har 

minskat och på vissa platser saknas ”fullvuxen skog”17. Idag består den svenska skogen av ca  

 

 

 

90 % barrskog (gran och tall) och resten är lövdominerande skogar (fig 1). Endast 1 % av 

skogen är idag av ädellövsarter (alm, ask, lönn, avenbok, bok, fågelbär, lind och ek). 

Huvuddelen av de äldre ädellövskogarna finns enbart i de södra delarna av Sverige. 85 % av 

                                                 
14 Emanuelsson, s.34. 
15 Emanuelsson, s.34. 
16 Lagerås, s.130. 
17 Berglund m.fl. s. 87f. 
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gran- och tallskogarna är unga skogar och inte gamla nog för slutavverkning.18 Sedan 1920-

talet har virkesförrådet ökat med 60 % i Sverige och fördubblats i Götaland (fig 2).19  

Förändringen av arter och åldersammansättning är ett resultat av både mänsklig och 

klimatisk inverkan.20 De senaste femtusen åren har det skett en långsam artförändring i södra 

Sverige från nemorala trädarter till boreala trädarter. Däremot har inte arterna minskat till 

antal utan snarare ökat och då framförallt generalisterna som har fått ökad tillgång av habitat. 

Ett exempel som boken Biologisk mångfald i skogslandskapet tar upp är att antalet fågelarter 

har ökat i Norge och Finland jämfört med det antal som försvunnit.21  

 

Successioner 

Störningar av skog och skogsmark innebär att den öppna marken ”får börja om från början”. 

Det kan vara allt från en mullvadshög, rotvälta, brand, översvämning, torka, kalhygge eller 

som i vårt undersökta fall, en kraftig storm. När störningen är liten kommer ekosystemet med 

dess växtarter ofta att återgå till vad det innehöll innan störningen, men är den av större art 

kan ett helt nytt ekosystem uppstå.22 Efter varje enskild storskalig störning (brand, storm etc) 

sker en succession, alltså att arter avlöser varandra efter ett ganska bestämt mönster, så vida 

inte människan återplanterar eller på annat sett styr förloppet. Först kommer pionjärsväxterna 

som är väl utvecklade generalister vilka sprider sig lätt med små lätta spridningskroppar och 

gror snabbt oberoende av temperatur, fuktighet, salthet och så vidare.23 Mossor, lavar, gräs, 

örter och andra lättspridda arter etableras först och binder jordytan på den störda marken. 

Exempel på sådana pionjärsväxter är hallon, mjölke, tall, björk och asp. 24 Därefter kommer 

sekundärarterna som klarar mörker och fukt vid etablering och är mer specialiserade.25 

Trädslag som etablerar sig i detta skede är till exempel bok, ek och gran. 

 
 

 

 

                                                 
18 Berglund m.fl. s. 44. 
19http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/Statistik/dokumenten/Skog%20o%20skogsmark/Forrad/3-
8%20Fig.%20Virkesförrådets%20utveckling%20sedan%201920-talet.xls  
20 Berglund m.fl. s. 22f. 
21 Svensson, s. 38. 
22  Hjorth, s. 209. 
23  Hjorth, s.197f. 
24  För följande stycke se: Hjorth, s. 210f. 
25  För följande stycke se: Hjorth, s. 208f. 
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Naturvärden 
Naturvärdesträd 

Till naturvärdesträd räknas:26  

• Äldre träd invid myrstackar, stenmurar, hägnader, ägogränser och rösen.  

• Bärande träd och vårdträd samt träd som tidigare hamlats liksom äldre vidkroniga träd 

i igenvuxna kulturmarker. 

• Träd med spår av äldre kultur, till exempel träd med ristningar. 

• Äldre lövträd i barrskog såsom ek, bok, sälg, asp och vårtbjörk.  

• Hassel och lind 

• Ovanliga träd och buskar till exempel idegran och lundalm, vresalm, getapel, tibast 

och trädformig hagtorn. 

• Genetiskt märkliga träd, till exempel ormgran och flikbladig björk.  

• Växtgeografiskt märkliga förekomster eller utposter av träd.   
 

I samband med en rationell och ekonomiskt styrd skogsproduktion har antalet gamla träd 

minskat väsentligt i skogslandskapet. Äldre lövträd hittar man idag främst i 

jordbrukslandskapet. Bristen på gamla träd innebär att många organismer drabbas. Dels de 

fåglar som är beroende av träden som boplats men även de fåglar och övriga organismer som 

är beroende av murknande träd och förna för sin tillgång på föda.  Avståndet mellan olika 

typer av naturvärdesträd är också avgörande för arters fortlevnad. 27 Många fåglar, exempelvis 

spillkråkan, är nyckelarter vilket innebär att om de försvinner så försvinner även många andra 

arter som är beroende av dem. Förutom hålbyggande fåglar är även svampar, lavar, 

fladdermöss och vedinsekter beroende av det livsrum som de gamla träden kan erbjuda. 

Gamla vidkroniga ekar hyser en rik insektsfauna då arterna är beroende av ett ljust läge och 

en hög stamtemperatur. Tyvärr är många äldre träd kraftigt beskuggade i dagens skogar. 

Vid alla skogliga åtgärder ska naturvärdesträd lämnas.28 Om möjligt ska träd med 

förutsättning för hög biologisk mångfald sparas i första hand. Sådana exemplar är exempelvis 

gamla och grova träd. Finns inte tillräckligt många naturvärdesträd ska utvecklingsträd med 

en brösthöjdsdiameter av minst 15 cm lämnas, det vill säga träd som kan utveckla höga 

naturvärden: lövträd och tall skall väljas före gran. Avsikten är att åstadkomma minst tio 

naturvärdesträd per hektar i nästa skogsgeneration. Utgörs naturvärdesträden av särskilt stora 

                                                 
26 Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC. 
27 För följande stycke se: Hjorth, s. 295ff. 
28 För följande stycke se: Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC. 
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och värdefulla ekar, bokar eller tallar kan antalet minskas, liksom om väsentligt större 

områden avsätts för naturvård än vad som krävs. Träden kan stå spridda eller ingå i kantzoner.  

 

Död ved 

När träden faller, till exempel i en storm, så finns det inte så många djur som kan bryta ner 

cellulosan, hemicellulosa och lignin. Detta görs främst av primärdestruenter som bakterier, 

svampar och landlevande snäckdjur och skiljer sig mellan barr- och lövträd.29 Svamparna som 

påbörjar nedbrytningen och mineraliseringen kommer oftast in och bryter ned vedämnet i det 

fallna trädet efter att bakterierna har gjort sitt arbete. De landlevande snäckdjuren beräknas att 

konsumera 17 % av all förnaproduktion och kan assimilera uppemot 70 % av allt 

förnamaterial. 

  Sekundärdestruenter som encelliga djur, hoppstjärtar, rundmaskar, småringmaskar 

och kvalster fortsätter nedbrytningsarbetet. Bland de vedkrävande insekterna är de tillfälliga 

insekterna mest representerade, vilka har det fallande trädet som bostad och matförråd endast 

under en kort period. Granbarkborren är en sådan art som enbart tar hand om kambiets 

näringsresurser och svärmar i tusental och kan flyga flera mil till ett lämpligt träd. Ju större 

och grövre trädet är desto fler nischade arter är beroende av trädet. De vedälskande insekterna 

gör hål och skapar boplats för en mängd nya arter och organismer.  

  Mängden död ved ökar vid stormar och insektsangrepp men även genom att man 

undviker bränder och tillåter översvämningar. En ökning av död ved i skogen innebär alltså en 

ökning av artantalet s. k biologisk mångfald, på alla nivåer, alltifrån bakterier, skalbaggar och 

fåglar. Granbarkborren som kräver färsk död ved är en nyckelart i skogen som ger många 

andra arter chans till överlevnad. Granbarkborren kräver en viss mängd kubikmeter färsk död 

ved per hektar, men detta tillåts enbart i naturreservat eftersom de kan orsaka stor förstörelse i 

produktionsskog. Dessa skador medför stora kostnader för markägaren och för hela 

samhället.30 

 Högstubbar ska enligt skogsvårdslagen lämnas kvar vid slutavverkning. De är av stor 

betydelse för flera arter i skogen. Många vedsvampar och vedinsekter har sin 

överlevnadsmiljö i högstubbarna. De i sin tur utgör föda för många fåglar som även nyttjar 

högstubben som boplats.  

                                                 
29 För följande stycke se: Hjorth, s. 253. 
30 http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2006_1/sv12.php. 
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 Lågor bildas av förmultnade högstubbar eller från vindfällen. Så länge lågan inte rör 

marken går nedbrytningen relativt långsamt, men där högre fuktighet råder går förmultningen 

snabbt. Lågorna har stor ekologisk betydelse och förmodligen är cirka 3500 nordiska 

insektsarter beroende av död ved i skogen. 31  Bara i Sverige är 1000 skalbaggsarter beroende 

av död ved. Mer än 40 % av de vedlevande insekterna är rödlistade32. Blad- och levermossor 

liksom lavar är vanliga på lågor och högstubbar. Många svampar är beroende av död ved och 

över 400 svamparter som förekommer i skog är idag hotade i Sverige.33 

 Vedlevande insekter är ofta specialister och nyttjar ved från vissa trädslag och 

grovlekar samt kan vara beroende av ett visst nedbrytningsstadium eller mängden solljus.34 

Dessa specialister av organismer är ofta sällsynta eftersom det finns få ställen där de kan 

överleva i skogarna.  I svenska naturskogar finns 50-120m³ död ved per hektar. I de äldsta 

kulturskogarna är motsvarande siffra cirka 15m³. Lågorna utgör ett eget litet ekosystem där 

nedbrytningsprocessen kan pågå så länge som i 150 år. Högstubbar och lågor är värdefulla 

punktobjekt som gynnar den biologiska mångfalden. Död ved är viktigt för att vidmakthålla 

en hög biodiversitet och påverkar artdiversiteten hos både växter och djur. Eftersom död ved 

förekommer i olika former och nedbrytningsstadier finns en hög diversitet av mikrohabitat. 

Etableringen och utvecklingen av växt- och djursamhällen påverkas bland annat av stammens 

tjocklek, om trädet dog stående, eller föll levande i samband med en storm dessutom är 

graden av nedbrytning avgörande. Eftersom organismerna endast utnyttjar veden i ett visst 

stadium är det viktigt att nya lågor konstant tillförs i ett ekosystem.  

 
Kantzoner/skyddszoner  
Kantzoner ska enligt riktlinjerna i skogsvårdslagen och PEFC:s miljöstandard lämnas för 

biologisk mångfald, markskydd, skydd av sjöar och vattendrag.35 Kantzoner är 

övergångszoner mellan två olika men angränsande habitat.36 Naturliga kantzoner har ofta en 

mjuk övergång vilket innebär att den är successiv och dubbelriktad, det vill säga de går in i 

varandra. Organismerna är ofta generalister i denna typ av kantzon. Alternativt är kantzonen 

”hård”, vilket ofta gäller artificiella kantzoner så som hyggeskanter eller bryn som angränsar 

till jordbruksmark. Övergången är då skarpare och mer markerad mellan habitaten och 

                                                 
31 Hjorth, s. 258. 
32 Betydelse: En klassificering av artens överlevnadssituation i Sverige. 
33 Svensson, s.46ff. 
34 För följande stycke se: Hjorth, s. 298ff. 
35 Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC, Sydsvensk tillämpning och anpassning. Gäller de delar 
som direkt berör skogsägare. / 05-22-11. 
36 För följande stycken se: Svensson, s. 116ff. 
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organismerna är ofta specialister på ett habitat. Studier visar att en ökad mängd kantzon 

förhöjer predationstrycket vilket i sin tur kan ha flera anledningar.37  

Vid gallring eller slutavverkning rekommenderas att kant- och skyddszoner som behövs för 

att bevara eller utveckla naturvärden ska lämnas mot andra ägoslag så som inägor, våtmarker 

och vatten. Bredden ska anpassas efter rådande förhållanden och man bör gynna löv för att på 

sikt få en artrikare kantzon.38  

 Artdiversiteten blir ofta högre i kantzonerna då de ofta består av en blandning av 

arter från de angränsande naturtyperna samt har sin egen speciella flora och fauna. Kantens 

form och längd har betydelse för artrikedomen. En rund yta har den kortaste kantzonen per 

ytenhet.39 Ju flikigare kantzon desto större blir naturtypen. Dagens ytor präglas av 

fastighetsgränsernas räta linjer som begränsar kantzonen samt rationaliteten som prioriterar 

bort brynen som improduktiv mark.  

 

Kulturvärden 
Enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. skall fornlämningar, biologiska kulturarv, 

ortnamn och platser med tradition skyddas vid alla typer av skoglig aktivitet. Dessutom ska de 

naturvärden som finns i kulturpräglade områden beaktas. Åtgärder ska utföras så att 

fornlämningar inom kulturminnesområden inte skadas och att skador på övriga kända 

historiska lämningar minimeras.40 För att se registrerade fornlämningar i 

undersökningsområdet se bilaga nr 7. 

 

Allmän markfördelning 

Vid befolkningsökningen under 1700- och 1800-talet bosatte sig människor även på 

utmarken, vilket uppmuntrades av staten.41 Torp med en liten täppa till byggdes på 

marginaljorden. Folk som bosatte sig där betalade ofta arrende i dagsverken till markägaren. 

På så vis ökade arbetskraften som det fanns ett stort behov av i skogen och på gods och 

gårdar. Fram till 1945 var detta ett sätt att bo och leva, då torpboende med dagsverken 

förbjöds42. Skogen var allmänning fram till 1770 och ägdes gemensamt av bönderna i byn, 

vilka bestämde ifall torp skulle tillåtas på marken.43 

                                                 
37 Hjorth, s. 270f; Svensson, s. 116ff. 
38 Hänsyn vid avverkningar, Naturvårdspolicy, Södra. 
39 Svensson, s. 116ff. 
40 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m; Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC, Sydsvensk 
tillämpning och anpassning. Gäller de delar som direkt berör skogsägare. / 05-22-11. 
41 Gadd, s. 222f. 
42 Morell, s. 70. 
43 Gadd, s. 222f. 
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För att kunna nyttja jorden bättre med ett mindre antal tegar och för att kunna föda fler 

människor infördes skiftesreformer44. Först kom Storskiftet 1749 som medförde en rättighet 

att dela upp framförallt utmarken. Fram till 1757 var hela byalaget tvunget att genomföra 

skiftet, men efter 1757 års förordning räckte det med att en delägare ville genomföra skiftet så 

framtvingades skiftet för alla i byn. Syftet var att varje bonde skulle få ett mindre antal 

marklotter av åker, äng och skog. Ett annat mål med storskiftet var att dela upp den allmänna 

utmarken på bönderna. Storskifte medförde att marken kunde säljas och uppodlas av nya 

markägare. Därmed fick skogen ett nytt värde och virket som inkomstkälla ökade dess värde. 

Avverkningen ökade under senare delen av 1800-talet från 20 till 40 miljoner kubikmeter per 

år.45 

         År 1803 infördes enskifte som var ännu ett steg för att rationalisera åker- och 

ängsbruket. Det innebar att endast de gårdar som ville kunde genomföra en 

marksammanslagning och utbrytning från byn.46 Den tredje skiftesreformen, lagaskifte, 

genomfördes 1827 och medförde det ovillkorliga skiftesvitsordet. Nu räckte det med att en i 

byn ville ha skifte så skulle den genomföras och alla bymedlemmar blev delaktiga. 

 
Bebyggelselämningar 
Den vanligaste typen av bebyggelselämningar är torpruiner från 1800-talet men ibland kan 

man finna rester som härrör från ännu äldre gårdar med medeltida eller förhistoriska ursprung. 

De äldsta gårdslämningarna betraktas numera som fasta fornlämningar.47 I anslutning till 

lämningen finns ofta rester av en kulturpräglad vegetation så som hamlade träd, vårdträd, 

fruktträd, bär- och prydnadsväxter. I slutet av 1800-talet blev bärbuskarna mer allmänna i 

trädgårdarna. Krusbär var speciellt populära. De röda vinbärsbuskarna var vanliga i södra 

Sverige. Hallon och jordgubbar blev vanliga i gemene mans trädgård först på 1900-talet. 

Parksmultron odlades dock tidigare och kan finnas kvar i gamla trädgårdar vid torpruiner.48 

Förutom husgrunden återfinns ofta rester av odlingsrösen, stenmurar, ladugårdar, 

uthus och jordkällare. Under den självhushållning som rådde fanns det så gott som vid alla 

gårdar och torp en jordkällare. Jordkällaren skyddade mot frost och även värme varför den 

ofta byggdes i norrsluttningar. Vid sekelskiftet 1800/1900 började jordkällarna byggas i 

huggen sten.49  

 
                                                 
44 För följande stycke se: Gadd, s. 279ff. 
45 Eliasson, s. 56ff. 
46 För följande stycke se: Gadd, s. 289. 
47 Hill, s. 49. 
48 Svala, s. 180f. 
49 Eriksson, s. 164. 
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Hamlade träd 

Hamlade träd kan bli mycket gamla men är ofta småväxta på grund av att hamlingen hämmar 

tillväxten. Ofta rötskadas de i samband med ingreppet, vilket gör dem värdefulla för 

vedlevande insekter, hålhäckande fåglar och fladdermöss. Många lavar och mossor etablerar 

sig även i dem, då den gamla och skrovliga barken utgör en varierad miljö lämplig för flera 

olika arter. Hamlade träd återfinns som solitärträd men oftast i grupper i hagmarker, alléer, 

ängar skogsbryn, på åkerholmar, i odlingsrösen eller i åker- och vägrenar. De hamlade träden 

fanns ofta på inmarken där de hamlades för att inte bli stora och skugga grässvålen. Löven på 

träden var viktiga som djurfoder och fungerade som ett komplement till ängshöet. De hamlade 

träden tjänade även som producenter av klenvirke och gav vid hamling även en 

gödslingseffekt. Trots att hamlingen kan ha upphört för längesedan bär sådana träd spår av 

ingreppen i form av en grenad kandelaberform.50 Träden är förutom viktiga ur 

naturvärdespunkt, även viktiga kulturvärden då de berättar om ett äldre landskap och dess 

lövtäktsbruk som en gång präglade landskapet. De vanligaste hamlingsträden i Småland var 

ask och lind51.  

 

Odlingsrösen 

Odlingsrösen tyder på att marken varit uppodlad och de återfinns ofta i skog- och betesmark, 

liksom omkring åkrar. Odlingsrösena är vanligast i Sydsveriges skogs- och mellanbygder där 

jordarna är rika på sten.   

 De äldsta odlingsrösena i Sverige är daterade till yngre bronsålder och äldre 

järnålder. Alltså är de spår efter åkrar som började odlas för mer än 2500 år sedan. Rösena är 

små, skapade av handkraft och regelbundna. De ligger i sammanhängande arealer från några 

till mer än 100 hektar. Beteckningen är röjningsrösen eller hackerör/hackarerösen. Denna typ 

av rösen återfinns idag utanför de centrala odlingsbygderna på lätta jordar. På sydsvenska 

höglandet är förekomsten tydligast och vanligast.52 Röjningsrösen är liksom övriga 

fornminnen skyddade enligt kulturminneslagen och viktiga element i landskapet för 

förståelsen av vårt kulturarv.53 Hill menar dock att man inte bör göra misstaget att härleda 

röjningsrösena till en enda period utan att de representerar en lång och komplex 

odlingshistoria från yngre stenåldern för 4000 år sedan fram till 1700/1800-talens svedjebruk 

och tillfälligt uppbrutna åkrar i ängar och hagar med nyckelord som uppbrott och återkomst.54 

                                                 
50 För följande text se: Nolbrant, s. 119ff. 
51 Cserhalmi, s. 103. 
52 Nolbrant, s. 33ff; Gustavsson, s. 145f. 
53 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM. 
54 Hill s. 39. 
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De gamla röjningsröseområdena på höjderna som lämnades under folkvandringstid 

återupptogs under vikingatid och medeltid som enligt medeltida källor kallades 

rydjor/rydningar vilket betydde kringvandrade, tillfälligt hägnade odlingar på utmarken. De 

användes i cirka tre år för att sedan återgå till betesmark. Odlingsexpansionen och svedjning 

kom att vara vanliga från och till i de gamla röseområdena och från 1700-talets slut kom även 

torp att anläggas i landskapet.55 

 De flesta odlingsrösena härrör dock ifrån 1800-talet när stenröjningen 

intensifierades. Allt större sten togs bort liksom de små röjningsrösena. Rösen med stenblock 

och sprängsten har sitt ursprung i början av 1900-talet. Odlingsrösen är representativa för sin 

tid och region. De ger information om tidigare markanvändning och möjligheterna till 

stenröjning under olika tider. Solexponerade rösen är även livsrum åt många växter, lavar, 

mossor och djur. 56 

 

Stenmurar  

Stenmurar tillkom som hägnad eller som gränsmarkering och visar på äldre tiders 

markfördelning.57 De flesta stenmurar man ser idag är byggda i samband med den bristande 

virkestillgången på 1700-talet samt i samband med skiftesreformerna på 1800-talet. 

Lagaskiftesmurarna har en rät dragning och tjänade som fastighetsgränser. De tidigare 

murarna som uppfördes innan 1800-talets mitt var inte lika raka och uppfördes för att stängsla 

in inmarken som skydd mot betesdjuren. Många murar ligger idag i skogsmark då gammal 

odlingsmark planterats med skog. Stengärdesgårdarna utgjorde i samband med laga skiftet 

även fastighetsgränserna i skogsmarken. Många stengärden togs bort under 1900-talet. 

Förutom estetiska och kulturhistoriska värden har stenmurarna även höga biologiska värden 

då de utgör spridningsvägar för vissa växter och djur.  

 

Natura 2000-områden 

Inom hela EU avsätts Natura 2000-områden till skydd för vissa arter och naturtyper.58 Urvalet 

av områden har gjorts för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns kvar på sikt. 

Områdena behöver inte vara unika i sitt land men värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Alla 

Natura 2000-områden ska ha en bevarandeplan med uppföljningsbara bevarandemål. De 
                                                 
55 Hill s. 41. 
56 Nolbrant. s. 33ff. 
57 För följande text se: Nolbrant. s. 201f. 
58För följande text se: http://192.36.189.41/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Natura-2000-natverk-for-
vardefull-natur/Detta-ar-Natura-2000/;  
http://192.36.189.41/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Natura-2000-natverk-for-vardefull-natur/Natura-
2000---en-lathund/. 
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formuleras med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna som krävs för att angivna 

naturtyper och arter ska bestå i så kallad ”gynnsam bevarandestatus” det vill säga finnas kvar i 

livskraftiga bestånd. Bevarandeplanen är en vägledning för hur Natura 2000-området bör 

skötas för att bevaras och utvecklas. Länsstyrelsen fastställer och reviderar planen om 

omständigheterna förändras.  

 Natura 2000-områden utses med hjälp av två direktiv: fågeldirektivet respektive 

habitatdirektivet. Direktiven är grunden för EU:s naturvårdspolitik och har sin grund i 

Riokonventionen från 1992. Målet var att nätverket skulle vara klart till år 2000. Över 170 

livsmiljöer och sammanlagt 900 växt- och djurarter, varifrån varje land har valt sina områden, 

utgör de listor över livsmiljöer och arter som finns i direktiven. Varje land ska bidra med 

områden i proportion till hur stor andel landet har av livsmiljön eller arten samt med så 

mycket areal som behövs för att bevara den långsiktigt.    

 Sverige har 4071 Natura 2000-områden varav 60 % även är skyddade som 

naturreservat, nationalpark etcetera.  
 
Bevarandeplan för Natura 2000 – Skog vid Toftaån 

Området benämns som Skog vid Toftaån, är beläget i Ljungby kommun och är ett Natura 

2000-område enligt art- och habitatdirektivet.59 Området är på 81 hektar och ägs av 

skogsbolaget Södra och av Eon. Bevarandeplanen är fastställd 2005-11-30 och reviderad 

2006-12-15.   

 Natura 2000-området är beläget utmed en del av Toftaån som rinner mellan de båda 

sjöarna Flåren och Vidöstern. Bevarandeplanen beskriver: Området har en rik flora, inte 

minst svamp-, lav- och mossfloran är intressant. Ån omges bl.a. av fina lövsumpskogar och 

öppna kärrområden. Sumpskogen i den södra delen översvämmas regelbundet och domineras 

framförallt av klibbal och björk. I norra delen av området finns en igenväxande betesmark 

med några fina ekhöggstubbar vid strandkanten mot Flåren. Skogen är relativt likåldrig men 

området är inte homogent då det förekommer backar med mycket ek och omkringliggade 

mark som tidvis översvämmas. I övrigt förekommer områden med bok, varav en del är grova, 

och där död ved förekommer mer eller mindre riklig. Mellan lövskogsområdena växer skog 

med dominans av barr, som även den är värdefull då den bl. a. hyser en intressant 

svampflora. 

 

                                                 
59 För nedanstående text se: Bevarandeplan för Natura 2000: område skog vid Toftaån. 
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Det främsta syftet förutom att upprätthålla gynnsam bevarandestatus är att i området bibehålla 

den höga fuktigheten samt att bevara de gamla och grova ädellövträden så att den rika floran 

kan bestå. Målen är att området ska ha en ostörd hydrologi samt att de för området typiska 

arterna ska fortleva samt öka i mängd.  

 Skogen ska huvudsakligen lämnas för fri utveckling. Eventuell plockhuggning av 

värdefulla ekstammar och röjning av gran kan bli aktuella. Målen är att arealen bokskog, 

ekskog och lövsumpskog ska vara minst 35,8 ha varav 23, 6 ha ska utgöras av sumpskog. 

Andelen gamla och grova träd ska öka i mängd samt att det ska finnas en kontinuitet av träd i 

olika åldersstadier och av varierad artsammansättning. Mängden död ved ska bibehållas eller 

öka i mängd och de arter som är knutna till gamla träd och död ved ska finnas i livskraftiga 

bestånd. Det krävs även en naturlig dynamik vilket innebär naturliga störningar i form av 

insektsangrepp och stormar. Områdets hydrologi bör dessutom förbli opåverkad för att 

bibehålla sump- och kärrområdena samt de arter som är knutna till de miljöerna. 

 

Hur påverkade stormen Gudrun Sverige och Ljungby? 
Stormen Gudrun (döpt av det norska meterologiska institutet) drog över Sverige den 8-9 

januari 2005.60 Det var en av de kraftigaste stormar som drabbat Götaland under det senaste 

århundradet. Det blåste 33m/sekund i medelvind och så mycket som 42 m/sekund i den högsta 

uppmätta byvinden på Hanö. Stormen orsakade stora skador på skogen i Götaland och då 

främst i de planterade granskogarna. I Ljungby var medelvinden 15m/s i öppna lägen och 

stormvinden uppe i 33m/s i byvinden, vilket var anmärkningsvärt enligt SMHI. 

Uppskattningsvis 75 miljoner m³ skog fälldes i Sverige (250 miljoner träd), vilket är tre 

gånger så mycket som under den senaste kraftiga stormen som kom den 22 september 1969. 

Mängden motsvarar en årsavverkning för hela Sverige eller tre i Götaland. 61 Oväder av det 

här slaget är mycket ovanliga i Sverige utanför fjälltrakterna, men vanliga över norra 

Atlanten. Under 1900-talet har det i Sydsverige inträffat ytterliggare två stormar med 

likvärdiga vindstyrkor, 1902 och 1969. Från Ljungby i Småland rapporterades 1902: Efter 

stormen den 25-26 december såg skogarna ut som ett rågfält, där lien gått fram. 62 Det som 

gjorde Gudrun anmärkningsvärd är att det föll så mycket skog och att de ekonomiska 

följderna blev så stora. Enligt SMHI:s rapport är det den homogena planterade skogen som 

finns i dag som gör den stora skillnaden jämfört med 1902. Även att den totala mängden skog 

                                                 
60För nedanstående text se: Edqvist, Januaristormen 2005. 
61 Aulén m.fl. Gemensam grund för prioriteringar av naturhänsyn och skogskydd vid avverkning efter 
januaristormen 2005. 
62 Holmberg, s.2f. 
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har ökat kraftigt medverkar till de högre siffrorna. Enligt SMHI så var det ovanligt milt för 

årstiden och marken var därför otjälad. 

 Sverige blev värst drabbat i väster, men även de andra nordiska länderna blev 

påverkade av stormen där den drog fram. I Danmark blev 60 000 hushåll strömlösa med den 

högsta byvinden på 46 m/s. De baltiska staterna drabbades också hårt, speciellt Lettland, där 

1.4 miljoner hushåll blev strömlösa och 5 miljoner m³ skog föll. 

 

Vad gjorde skogsbolagen för att skona samtliga naturvärden i den 

stormdrabbade skogen? 

Skogsbolagen har ett ansvar att spara och skydda särskilt värdefulla områden och att ta 

naturhänsyn vid avverkning.63 Sex stora bolag gick samman, Södra, Sveaskog, Sydved, 

Mellanskog, Holmen skog och Bergvik skog AB, för att planera hur uppröjningsarbetet efter 

Gudrun skulle bedrivas så skonsamt och effektivt som möjligt. Naturhänsynen skulle ske på 

ett sådant vis att inte barkborrarna skulle få fäste och att skador på natur- och kulturvärden 

förhindrades i största mån. Det som företagen gemensamt kom fram till var följande: 

1. Utnyttja den skogliga planeringen som grund för prioritering. 

2. Hantering av naturvårdsbestånd. Virke från naturreservat, ekoparker, andra skyddade 
skogar såsom Natura 2000 och områden klassade NO eller NS skall inte plockas ur.64 

3. Hantering av produktionsbestånd. Lövträdsbestånd, hyggen utan skärmtak/fröträd och 
bestånd mindre än 5m³ (inom ett hektar) färskt barrvirke skall väntas med. 

4. Skogskydd- hantering av risken för insektsskador. Vid lämnande av mer än 5m³sk färska 
barrträd per hektar skall dispens sökas hos Skogsstyrelsen. 

 

Markägarens mål: kombinera produktion och miljö  

Skogsföretaget Södras medlemsföretag måste enligt skogsvårdslagen uppfylla de likställda  

produktions- och miljömålen.65 Produktionsmålet innebär att skogsägaren ska klara 

avverkningarna, skogsvård och återväxt så att den framtida produktionsförmågan upprätthålls. 

                                                 
63 För nedanstående text se: Aulén m.fl. Rapport: Gemensam grund för prioriteringar av naturhänsyn och 
skogskydd vid avverkning efter januaristormen 2005. 
64 Förklaring av förkortning se nedan. 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 20

Samtidigt säger miljömålet att skogsägarna ska klara den biologiska mångfalden så att de arter 

som finns i våra skogar ska ha en möjlighet att överleva.  

  Södra har under lång tid arbetat med att utveckla miljöhänsynen i skogarna.66 Som 

verktyg används PEFC-certifiering vilket anger en viss standard på tillverkning och 

behandling. Målet med samarbetet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan 

skogsproduktion, miljö och sociala intressen. Skogsproduktionen skall vara inriktad mot 

mångbruk och följa den svenska lagstiftningen. Miljöintressena ska behandla de olika natur- 

och kulturpåverkade processer som finns i landskapet och de sociala intressena ska behandla 

tryggheten i skogsarbetet och att människan i allmänhet ska ha möjlighet till exempelvis 

rekreation i skogen. I maj år 2000 godkändes den första svenska PEFC-standarden på Södra, 

men den har därefter reviderats och godkänts år 2006. Utöver PEFC:s tre delar tillkommer 

Södras krav vid skogscertifiering. För att fastigheten ska kunna bli certifierad krävs en Grön 

skogsbruksplan som även uppfyller SMÖR, skogs- och miljöredovisning.67 

 

Grön skogsbruksplan 

Grön skogsbruksplan kan upprättas enskilt för varje skogsägares skog och är ett förslag på 

åtgärder som ska vara ett mål under en tioårsperiod.68 Den ger en detaljerad bild av 

trädslagsammanställning, ålder och virkesförråd. Planen delar in skogsbestånden i fyra 

klasser:  

PG- Produktion med Generell hänsyn, det primära är virkesproduktion där skogen innehåller 

färre naturvärden som skall tas hänsyn till. 

K- Kombinerade mål, fortfarande är virkesproduktionen viktigast men mer än 10 % av 

marken har höga naturvärden. Ett exempel på K-skog kan vara blandskogar med inslag av 

björk och asp. 

                                                                                                                                                         
65 För nedanstående stycke se: Södra, Grön skogsbruksplan - ger dig ett helhetsgrepp på ditt skogsbruk. 
66 För nedanstående stycke se: Södra, Certifierad skog enligt PEFC. 
67 Södra, Grön skogsbruksplan - ger dig ett helhetsgrepp på ditt skogsbruk. 
68 För nedanstående stycke se: Södra, Grön skogsbruksplan - ger dig ett helhetsgrepp på ditt skogsbruk. 
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NS- Naturvård Skötselkrävande, denna skogsklass kräver någon form av skötsel för att 

bibehålla/utveckla de höga naturvärdena. Här kan ett exempel vara igenväxande hagmarker 

med stora naturvärdesträd som 

exempelvis ek.  

NO- Naturvård Orörd, här gynnas 

naturvärdena bäst genom att låta 

skogen vara orörd. Här kan ett exempel 

vara sumpskogar med naturlig 

vattendynamik. 

 

Fig 3: Kartan visar en Grön skogsplan med dess olika 
klasser. 
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Fig 4: Kartan visar vårt inventerade område. 

Bearbetad karta från Lantmäteriet.  

Metod 

 

Undersökningsområdet Toftaholm (Dörarp 5:127) 
Fastigheten Dörarp 5:127 har ägts av Södra sedan 1955 och är belägen vid Dörarp på 

sydsvenska höglandet i Kronobergs län väster om sjön Flåren på östra sidan om E4:an.69  

Detta undersökningsområde valdes framförallt på grund av att Natura 2000-området här 

omgärdas av produktionsskog. På så sätt finns möjlighet att jämföra två väsentligt olika 

skogstyper som ändå har mycket likartade geologiska och klimatiska förutsättningar, och som 

drabbades likvärdigt av stormvindarna. 

 Området ligger i Götalands skogsbygder i den boreonemorala zonen som präglas av 

blandskogar med tall, gran och lövträd av framförallt asp och björk. Dominerar gör dock 

barrskogen vilket även gäller i det aktuella området. 

 Berggrunden består av Smålands-Värmlandsgranit och en stor del är 

grönstenspåverkat. Den dominerande jordarten är morän och området är mer eller mindre 

blockrikt.70 Området ligger cirka 150-200 meter över havet och har ett flertal fornlämningar 

                                                 
69 Södras skogsbruksplan, fastighet Toftaholm (Dörarp 5:127) 
70 Fredén, s. 30f; Södras skogsbruksplan; Fredén, s. 113. 
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Fig 5: Kartan från 1680 visar inga torp eller 

annan bebyggelse. Kartan visar trädslags

sammansättningen på utmarken. Större 

kartbild finns som bilaga nr 1. 

från olika tidsåldrar, vilka tyder på kontinuitet i det mänskliga nyttjandet av landskapet. Stora 

delar av området består idag av marker avsedda för produktionsskog. Denna bestod före 

stormen av bestånd av olika åldrar där granen dominerade.  Området kring Toftaån som delvis 

även ägs av Eon är dock undantaget produktionsskogen och är alltså ett Natura 2000-område. 

Inom Natura 2000-området är artfördelningen mellan barr och löv ungefär 50/50.71 Skogen 

inom detta område är även den olikåldrad men mer flerskiktad inom varje bestånd.  Det finns 

även en del limnogena våtmarker i området då vattendraget påverkas genom dammreglering.   

 Området består av gården Toftaholms före detta utmark. Gården är belägen väster 

om E4:an, vid sjön Vidöstern, liksom dess inägor som idag är ett naturreservat bestående av 

ädellövskogar, strandängar, åker- och 

hagmarker med stora värden för växt- och 

djurliv. Gården Toftaholm bildades 1470 

då de åtta hemmanen som fanns i byn 

Tofta slogs samman till sätesgården 

Toftagodset av riksrådet Gustav Stenbock. 

Godset kom 1497 att byta namn till 

Toftaholm och 1756 gjordes sätesgården 

om till fideikommiss.72 Namnet Toftaholm 

består av två delar. Förleden tofta antas 

syfta till en övergiven gårdstomt och 

tillhör namntyperna som tillkom för minst 

1000 år sedan. Ändelsen –holm åsyftar 

troligen, med tanke på att gården tillkom 

under 1400-talet, på dess geografiska 

placering vid sjön.73 

De första torpen omkring 

Toftaholm anlades under 1500-talets mitt.74 

Häradskartan från 1680-talet illustrerar de 

många torpen som var belägna vid Dörarps 

by och i anslutning till Toftaholms inmark. Utmarkerna till Toftaholm, det vill säga 

undersökningsområdet utmed Flåren och Toftaån saknade vid denna tid torpbebyggelse (figur 

                                                 
71 Södras skogsbruksplan, fastighet Toftaholm (Dörarp 5:127) 
72 Åkerman, s. 129ff. 
73 Strid, s. 39f; Strid, s. 82; Brink, s. 137. 
74 Eriksson, 2006 s. 102. 
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Fig 6: Generalstabskartan från 1865 visar de 

tillkomna torpen på Toftaholms utmark. 

Skogen representeras till största delen av 

lövträd men barrträden har börjat etablera 

sig. Större kartbild finns som bilaga 2. 

5). Inget av torpen som var belägna inom området omnämns i mantalslängder från 1700-talets 

början75. Vid slutet av 1800-talet låg ett fyrtiotal torp under Toftaholm76. Generalstabskartan 

visar också att det har tillkommit ett antal torp på utmarken (figur 6). De första av de berörda 

torpen som omnämns är Oshultet, Stubbatorpet och Hjortängsbacken år 1867 då de blir 

uppsagde till afflyttning den 14 Mars 1869. Det hela var en formell sak ifrån greve Gustav 

Trolle Bonde inför en hårdare kontraktsskrivning. De tre torpen dyker åter upp i torpkontrakt 

från 1901.77  Sågtorpet och Lugnet omnämns inte i någon av de två ovanstående källorna som 

Martin Eriksson undersökt. Det är de torpen, 

belägna på de sämsta markerna som också 

kommer att lämnas öde först. Utvandring 

skedde från nästan alla torp i bygden. Från 

tre av de berörda torpen finns registrerade 

emmigrationer till Nordamerika. Från 

Sågtorpet emigrerade torpardrängen och 

pigan den 26/4 1872. Från Oshultet 

emigrerade sju personer under perioden 

1882-1926, då den siste lämnade torpet för 

ett nytt liv i Chikago. Från Stubbatorpet 

emigrerade Vilhelmina Elisabeth Engstrand 

den 22/8 1904, men återkom efter cirka tre 

och ett halvt år.78 

                                                 
75 Eriksson, 2006 s. 105. 
76 Eriksson, 2006 s. 110. 
77 Eriksson, 2006 s. 108ff. 
78 Eriksson, 2002 s. 127ff. 
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Fig 7: Ekonomisk kartan från 1950. Större 

kartbild finns som bilaga 3. 

Fig 7: Ekonomisk karta från 1950, större 

kartbild finns som bilaga nr 3. 

Toftaholms och byn Dörarps inmark 

storskiftades 1812-1815.79 Det skedde 

dock inget skifte på utmarken. År 1920 

köptes Toftaholms egendom av 

Strömsnäs Bruks AB som sedan sålde 

stora delar av godset samt tillät torparna 

att friköpa sina ställen, torpen låg alltså 

under Toftaholm en bit in på 1900-talet. 

Skogsmarkerna och skogen behölls av 

bolaget och idag ägs det av Södra 

skogsägarna.80  

 

Allmänt 
Genom att analysera kartor över tid från 

geometrisk karta från 1680- 

Generalstabskarta från 1865-Ekonomisk 

karta från 1950-nutida kartan har vi fått 

information om trädslag, markanvändning och nybyggnation samt ödeläggelse av bebyggelse 

och kunnat teckna en historia om den undersökta skogen. 

Vi har läst litteratur som berört området och natur- och kulturvärden lokalt, regionalt 

och nationellt. Genom att ta del av statistik från riksskogstaxeringen har vi analyserat skogens 

utveckling på Toftaholms utmark i jämförelse med Sverige i stort.  

En GPS har använts för att notera koordinaterna för provytans fyra hörn. För 

säkerhets skull har vi även utgått ifrån vissa kännetecken som till exempel vägar och krön i 

kartan.  

 

 

 

 

                                                 
79 Storskifte, Toftaholm nr 2, 1816. 
80 Eriksson, 2006 s. 114f. 
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Inventeringsområden 

Naturvärden 

Den första av våra inventeringar omfattar ett av oss avgränsat område (figur 8). Tio respektive 

åtta provytor om cirka 50x100 meter mättes ut på vardera sidan om Toftaån, varav hälften 

utgör en del av Natura 2000 området. Om möjligt ansluter provytorna i produktionsskogen till 

provytorna i Natura 2000-området. Vi har valt provytorna parvis så att de ska vara så lika som 

möjligt vad gäller lokalklimat, stormens framfart, hydrologi och jordmån, just för att renodla 

skillnaden mellan produktionsskog och naturskog. Vi har därmed inventerat 18 

halvhektarsytor. Tio provytor låg öster om ån med jämna avstånd dem emellan om det var 

möjligt utifrån de naturliga förutsättningarna. På västra sidan inventerades endast 8 provytor 

eftersom de centrala delarna var avvikande i fråga om hydrologin. 

 Vi inventerade naturvärdesträd, lågor, torrakor, kantzoner och fornminnen. På 

naturvärdesträden noterade vi art, tjocklek och hålighet. Vid osäkerhet av art noterades 

”okänd”. För lågorna noterade vi tjocklek, längd och art. Låga med rotvälta benämns som 

”rotvälta” och en avsågad låga som alltså saknar rot benämns som ”stam”. Tjocklekar under 

0,20 meter har inte tagits upp i undersökningen liksom lågor kortare än en meter – allt för att 

utvärdera rekommendationen är att bevara lågor över 0,3 meter i omkrets, (bilaga 6). Gamla 

lågor och torrakor som med stor säkerhet inte kan härledas till ”Gudrun” har inte tagits upp i 

arbetet. Storlek, form och läge av kantzoner har även noterats. Vi har även karterat biotoper 

och topografi i rutorna i stora drag. Förekommande fornminnen inom provytor har noterats 

och eventuella skador undersökts.  

 

Kulturvärden 

Vår andra fältundersökning berör fornminnen och torplämningar på hela området av utmarken 

till Toftaholm, alltså ett större område än naturvärdesinventeringen. Vi har inventerat 

lämningar av fornminnen utifrån Riksantikvarieämbetets (RAÄ) dokumentation, men också 

torpruiner och floran i dessas närområden. Skador av lämningarna orsakade av rotvältor eller 

mekanisk påverkan har noterats. Spår av kulturväxter, fysiska bevis har noterats övergripande 

i området såsom verktyg, fruktträd och rösen som finns kvar på platsen har noterats och 

fotograferats. Genom en intervju med Karl-Eric Andersson från Dörarp har vi fått mer 

kunskap om vilka som levt och flyttat från torpen. Vi har fotograferat lämningarna och 
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torpruinerna. Vi har analyserat vårt resultat med litteraturen och fört en diskussion. Samtliga 

kartor har bearbetats i ArcGis 9.2.  

Resultat  
 

Fig 8: Karta över inventeringsytor av naturvärden.  
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Ruta A 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning:  

Området domineras av storblockig morän med 

inslag av fuktiga partier i sänkorna. Vattennivån, 

längs med ån och sjön, stiger och sjunker med 

styrning av dammarna i inloppet av ån. Vissa partier 

var vid inventeringstillfället vattendränkta. 

Trädskiktet är ålders- och artvarierat med 

luckor av olika storlekar mellan träden. 

Trädslagen är av glasbjörk, gran, klibbal, lönn, 

rönn och  Salix. 

Buskskiktet består av granplantor, hallon och 

björkplantor. Fältskiktet består av blåbär, vårfryle 

och ormbunkar. Vi såg också rikligt med 

kvastmossa, husmossa och vitmossa. Vitmossan 

fanns främst i de fuktiga partierna.  

Naturvärdesträd: I provytan finns det ett 30-tal björkar med en omkrets på över 1 meter och 

en asp på 2,10 meter i omkrets i brösthöjd. 

Lågor: Lågorna är av varierande längd, tjocklek och art. Det finns tio stycken stammar och 

21 stycken lågor med roten kvar s.k. rotvälta 

finns i området. Det har ramlat flest lågor 

längs med vattnet som under 

inventeringsperioden hade hög vattennivå.  

Högstubbar/Torrakor: I provytan finns en 

torraka av björk med en omkrets över 1 meter. 

Fornlämning: I området finns en fornlämning 

enligt RAÄ, Dörarp 46:1. Lämningstypen är en fångstanläggning, Jakt och fångst 

Kommunikation/maritima lämningar. Lämningens ålder karaktäriseras som från epoken 

Fig 9: Ruta A. Ingår i Natura 2000-
området. Skogen har varierande arter och 
storlekar. 

Fig 10: Histogrammet visar antal 
rotvältor/lågor av gran som finns per ½ 
hektar. 

Fig 11: Histogrammet visar hur många 
torrakor av gran som finns per ½ hektar. 

Antal torrakor per 1/2 Ha

0
1
2

1

Trädarter

A
nt

al

Antal torrakor per 0,5ha 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 29

Antal torrakor per 1/2 Ha

0
2
4
6
8

björk tall klibbal

B

Trädarter

An
ta

l

”typisk medeltid”. Vi kunde dock inte finna lämningen, som ligger under nuvarande 

vattennivå. Det vi kan konstatera är att inga lågor eller skador inträffat på koordinaten. I 

provytan finns inga kulturlämningar såsom stenmur, torpgrund eller rösen.  

 

Ruta B 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Det kuperade området är av stenig morän med inslag av stenblock. I torv- och kärrsänkorna 

stod rikligt med vatten.  

          I området finns många olika trädarter och träd av 

varierande ålder och storlek. De står glesare än i område 

A och här finns inga stormfällen från ”Gudrun”. Skogen 

består av spridda högträd av asp. Mellan asparna växte 

lite yngre träd av björk och klibbal. I buskskiktet börjar 

yngre plantor av bok, ek och gran växa upp.  Fältskiktet 

består av blåbär, vårfryle och revlummer. Delområdet har 

rikligt med mossa och lavar på stenar, stammar och på 

marken. Vi kunde bland annat se kvastmossa, husmossa och björnmossa. 

Naturvärdesträd: I provytan finns ett 10-tal gamla aspar med vida kronor som har gott om 

lavar och mossor. 

Lågor: Lågor i olika successionsstadier och av olika arter förekommer i provytan. Lågorna 

var dock inte ett resultat av ”Gudrun” och vi har därför inte räknat med dem i resultatet.   

Högstubbar/torrakor: Tre torrakor är 

över 50 cm i omkrets, två av dem är av tall 

och den andra av björk. Sex rakor var 

mindre än en halv meter i omkrets varav 

fem var av björk. Den sista var en ihålig 

klibbal. Vi kunde se högstubbar/torrakor i 

olika successionsstadier och av olika arter, 

där björken dominerade. Totalt finns det nio 

torrakor på delområdet.  

Fig 12: Ruta B. Bilden visar en artrik 
aspstam som finns i området. 

Fig: 13 Histogrammet visar fördelningen av torrakor 
och arter i ruta B. 

Antal torrakor per 0,5ha 
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Fornlämning: I provytan finns en fornlämning enligt RÄA, Dörarp 169:1. Fornlämningen 

består av en dammvall. Stormen ”Gudrun” har inte skadat lämningen trots att tre rotvältor låg 

över vallen.  

 

Ruta C 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Provytan är fuktig och till stor del en översilningsäng. 

Platsen är flack och jordarterna är sorterade och består 

av svämsediment. Eon styr över vattenståndet i ån och 

endast några veckor innan inventeringen hade området 

svämmat över enligt en fiskare i området. 

             I rutan finns två vegetationstyper. Den del som 

ligger närmast ån och cirka 50 meter rakt väster ut, är öppen med många och stora luckor 

mellan träden. Här finns ett 10-tal björkar, alla över en meter i omkrets vid brösthöjd. Vid 

björkarna står tall, klibbal och granar. På marken finns kraftiga grästuvor. I provytan ligger 

enstaka lågor och stående rakor i olika successionsstadier som inte kan härledas till enbart 

”Gudrun”. Den andra vegetationstypen består av granplantering med likåldriga och täta 

granar. Mellan dem står enstaka björkar. Markvegetationen består här främst av mossa. På 

denna del har fler träd blåst omkull än i den första, men mer spritt överallt. 

Naturvärdesträd: I provytan finns ett tiotal äldre björkar med en omkrets på över en meter i 

brösthöjd samt en gran och en tall med över en meter i omkrets. 

Lågor. I provytan finns 19 rotvältor, alla av gran men av varierande ålder och en låga av 

Fig 14: Ruta C. Fotot visar den typiska 
vegetationen i rutan. 

Fig 26: Histogrammet visar fördelningen av 
stammar och rotvältor i ruta C. 

Figur 35: Histogrammet visar fördelningen av antal 
torrakor och arter i ruta C. 
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björk vilken har brutits av och ramlat ner nedanför trädet. 

Torrakor: I provytan finns 6 torrakor av björk. Tre av dem har en omkrets mindre än 50 cm i 

brösthöjd. En är över 50 cm i omkrets och två är över 1 meter i omkrets och 4-5 meter höga.  

Fornlämningar: I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stenmurar i rutan.  

 

Ruta D 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Provytan är ett moss- och kärrområde som har dränerats 

med grävda kanaler. Även detta område påverkas av 

vattennivån som styrs av dammarna. Vissa tider står 

området under vatten.  

         Närmast Toftaån växer björk, klibbal, några tallar 

och yngre granplantor. Trädskiktet är olikåldrat med stora luckor. Marken står periodvis under 

vatten och markskiktet består av tuvat gräs. Cirka femtio meter från stranden tar mossen över 

och marken öppnar sig. På mossen finns enstaka små björkar och grästuvor. Här har yngre 

granplantor börjat etablera sig. Vi kunde inte finna några träd som fallit eller skadats av 

stormen ”Gudrun”. 

Naturvärdesträd: I den inventerade rutan finns en tall och en björk med större omkrets än en 

meter. 

Lågor: I provytan finns ett tiotal lågor av tall i 

olika successionsstadier. 

Torrakor: I provytan finns tre torrakor av björk 

med en omkrets över en meter och en höjd av 4, 

2 respektive 1,5 meter. Det är dock inte säkert 

att de är orsakade av stormen.  

Fornlämningar: Rutan som undersökts har inga 

registrerade fornlämningar. Vi kunde inte heller finna 

några rösen, husgrunder eller stengärden på området.  

 Fig 17: Ruta D. Fotot visar moss- och 
kärrområdet i provytans västra delområde. 

Fig 48: Histogrammet visar att det finns en 
torraka i ruta D. 

Antal torrakor per 1/2 Ha

0
1
2
3
4

1

Trädarter

An
ta

l

björk

Antal torrakor per 0,5ha 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 32

 

Ruta E 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Provytan består av blockrik morän. Mellan stenarna och 

i sänkorna är det fuktigt.                         

        Träden är av olika arter och ålder med varierande 

avstånd. Här finns ett 10-tal betespräglade och äldre 

bokträd. Dessa naturvärdesträd är flerstammiga och 

vidkroniga med en omkrets på flera meter. Här finns 

även ett 30/40-tal björkar med över en meters omkrets i 

brösthöjd. Nästa lägre trädskikt består av asp och 

klibbal. I buskskiktet har större mängder plantor av bok, rönn och gran etablerats sig under 

senare år. Fältskiktet har vid inventeringen hallon, blåbär, vitsippor och vårfryle. Här har 

stormen fällt träd av varierande arter. 

Naturvärdesträd: I provytan finns ett tiotal betespräglade bokträd som är flerstammiga och 

vidkroniga.  

Lågor: Här finns hela lågor av olika arter och av varierande tjocklek och ålder. 

Torrakor: Det finns en torraka av obestämbar art med en omkrets på närmare 2 meter och en 

höjd av 5-6 meter. Det är inte säkert att torrakan är orsakad av stormen. 

Fornlämningar: I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. 

 

Ruta F 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Provytan är ett blockrikt område som lutar i norr mot 

sjön och i väster mot Toftaån.  

          I centrum av provytan finns inga levande träd 

kvar. Längs strandkanten som följer sjön står en smal kantzon med flerskiftade och 

Fig 59: Ruta E. Fotot visar en av 10-talet 
flerstammig bok som finns i rutan. 

Fig 20: Ruta F. Kantzonen mot Natura 
2000-området går där granarna/rotvältorna 
slutar och lövträden tar vid. 
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olikåldrade träd av glasbjörk, gran, rönn och ek. I 

markskiktet finns vårfryle, tågväxter, och hallon 

och längs vägkanten växer vitsippor. Träden hade 

blåst omkull med rotvältor men är avsågade. 

Omkretsen runt rotvältorna var ofta över en meter. 

Lågorna som ligger i provytan är vanligtvis cirka en 

meter långa med en omkrets under 50 centimeter. 

Mellan stubbarna var det ett avstånd på ca 2-3 

meter.  

Naturvärdesträd: I provytan finns ett tiotal björkar som kantzon längs med sjön och mot 

Natura 2000 området. 

Lågor: I provytan finns över 100 lågor där merparten hade en omkrets på under 0,5 meter och 

var cirka 1 meter långa. 

Torrakor: Tolv torrakor är under 50 cm i omkrets i brösthöjd. Två av dem är 2-3 meter höga 

och av björk. De övriga 10 är av gran varav 8 är 1-2 meter höga och de andra två 3-4 meter 

respektive 5-6 meter höga. 11 granrakor är över 50 cm om stammen. Tio av dem är 1-2 meter 

höga och den sista 5-6 meter hög.    

Fornminnen: I rutan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några rösen, 

husgrunder eller stengärden. Under rotvältorna finns kol vilket tyder på att marken varit 

bränd, kanske svedjad.  

 

 

 

 

Fig 21: Fotot visar kolrester som finns 
rikligt under rotvältorna. 

Fig 22: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna.  

Fig 23: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos stam resp. rotvältor. 
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Ruta G 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Topografin i provytan är flack och består av blockrik 

morän. Rutan lutar något mot väster och ån. 

           I provytan har träden ramlat med rotvältor. I 

det nordöstra hörnet strax utanför rutan ligger en stor 

hög av stubbar, kvistar och bark. I rutan växer en bok, 

en dunge yngre granplantor och en asp. Rutan har 

ingen kantzon. Markvegetationen består av vårfryle, tågväxter, grästuvor, styvmorsviol och 

hallon. På vissa platser har yngre plantor av hassel, glasbjörk och rönn växt upp till cirka en 

halv meter. I rutan var stubbavståndet 2-3 meter. Lågorna som ligger i rutan är vanligtvis 

cirka en meter långa med en omkrets under 50 centimeter.  

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: I provytan finns över 100 lågor där merparten hade en omkrets på under 0,5 meter och 

var cirka 1 meter långa. 

Torrakor: Det finns tio torrakor i provytan, alla utom en är av gran. Endast en är under 50 

cm i omkrets och endast 1-2 meter hög. Övriga är mer än 50 cm runt stammen. Tre är 1-2 

meter höga, 4 stycken är 2-3 meterhöga och två 

rakor är av 5-6 meters höjd varav en är ett bokträd.   

Fornminnen: I provytan har inte några fornlämningar registrerats av RAÄ. Vi kunde inte se 

några rösen, husgrunder eller stengärden. Under rotvältorna kunde vi finna kol.  

 

 

Fig 24: Ruta G. Fotot visar att alla träd har 
ramlat.  

Fig 26: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos stam resp. rotvältor. 

Fig 25: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos torrakorna. 
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Ruta H 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Provytan domineras av torra områden med 

blockrik morän men det finns även ett fuktigt 

centralt område. 

       I provytan står en äldre bok som 

naturvärdesträd och yngre rönn- och 

glasbjörksplantor. I fältskiktet finns vårfryle, 

hallon och styvmorsviol. I denna provyta finns 

ett mindre antal granlågor av större storlek (1,5-

2m), både i omkrets och i full längd. 

Rotvältornas stubbar har ett avstånd på 4-5 meter. Mellan ruta H och I finns en skarp kantzon. 

Naturvärdesträd: I provytan finns en större bok med vid krona. 

Lågor: Det finns ett 40-tal lågor i olika arter och av större storlek.  

Torrakor: Samtliga 6 torrakor är över 50 cm i omkrets och av gran. Hälften är 1-2 meter 

höga och en är 2-3 meter. De övriga två är 3-4 meter höga.  

Fornminnen: I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. Under rotvältorna kunde vi inte finna kol.  

 

 

 

Fig 27: Ruta H. Ingår i Södras 
produktionsskog. Kantzonen går längs 
med kanten av Natura 2000-området. 

 
Fig 28: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos torrakorna. 

Figur 6Ruta I Tabellen visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna. 

Fig 29: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos stam resp. rotvältor. 
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Ruta I 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Provytans östra del består av blockrik morän och den 

västra delen ligger i en sänka med normalblockig 

morän.  

           I den östra delen är det olika stora ljusa luckor 

mellan träden. Trädslagen är bok, ek, gran och 

glasbjörk. I delområdet finns enstaka lågor av björk, gran och bok vilka majoriteten var större 

än 0,5 meter i omkrets. På marken finns gott om vildsvinspår. I den västra delen av rutan som 

ligger i dalen finns ett 40/50tal rotvältor av gran. Rotvältorna är av fullängd och av större 

storlek, 0,5-1 meter i omkrets och har fallit i östlig riktning. 

Naturvärdesträd: Inga naturvärdesträd är noterade. 

Lågor: I provytan finns lågor av björk och gran samt i varierande storlek. Lågorna var främst 

med rotvälta. 

Torrakor: På platsen finns en torraka av bok med en höjd av 4-5 meter. I dalen finns 

ytterliggare två av gran som är 2-3 meter höga och troligen över 50 cm i omkrets då platsen är 

otillgänglig för mätning.    

Fornminnen: I provytan har inga fornlämningar registrerats av RAÄ. Vi kunde inte se några 

rösen, husgrund er eller stengärden. Under rotvältorna kunde vi inte finna kol. 

 

 

 

 Fig 30: Ruta I. Fotot visar att granarna har 
fallit på varandra i sänkan. 

Fig 31: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos torrakorna 

Fig 32: Histogrammet visar fördelningen 
i antal och arter hos stam resp. rotvältor 
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Ruta J 

Ingår i produktionsskogen.  

Beskrivning: 

Delområdet består av blockrik morän med svår 

terräng. I provytan finns inga träd. Fältskiktet består 

av vårfryle, hallon, tågväxter och yngre plantor av 

glasbjörk. Marken har återplanterats med granplantor. 

På ytan finns rotvältor av gran som avsågade stubbar 

där majoriteten har en omkrets på 0,5 meter. På 

marken finns mycket ris som täcker jorden. I rutan ligger ett 40-tal en meter långa granlågor 

spridda där majoriteten är under 0,5 meter i omkrets. Mellan produktionsskogen och Natura 

2000 finns en skarp kantzon. 

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd.  

Lågor: På ytan finns ett 40-tal granlågor under en meter i omkrets. 

Torrakor: Samtliga rakor är över 50 cm i omkrets varav en är av björk och 1-2 meter hög. De 

övriga sex är av gran varav fyra är 1-2 meter höga och de övriga två är 2-3 meter respektive 3-

4 meter höga.  

Fornminnen. I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. På rotvältorna finns inga kolrester. 

 

 

 

 

 Fig 33: Ruta J. Fotot visar vad som finns 
kvar av skogen idag. 

Fig 35: Histogrammet visar fördelningen i antal och arter 
hos stam resp. rotvältor 

Fig 34: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna 
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Ruta K 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Marken är flack och normal blockig. Rutan avgränsas 

i söder av en grävd kanal. Kantzonen mot vägen och 

den grävda kanalen är skarp. Vegetationen i rutan har 

marginellt påverkats av stormen Gudrun, endast 

enstaka träd har fallit. Granarna som finns i provytan 

har varierande storlek och ålder. I buskskiktet växer 

unga plantor av glasbjörk och rönn. Det finns luckor 

av varierande storlek i trädskiktet. På fältskiktet växer rikligt med mossa av olika arter som 

till exempel hus- och kvastmossa.  

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: I provyta K fanns ett 10-tal lågor av gran i olika storlekar. 

Torrakor: Det finns en granraka med en höjd av 1-2 meter och en omkrets över 50 cm.  

Fornminnen: I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. På rotvältorna finns inga kolrester.  

 

 

 

 

 

 Fig 36: Ruta K. Fotot visar vegetationen i 
rutan. 

Figur 7 

Fig 37: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna. 

Figur 8 Tabellen visar fördelningen i antal 
och arter hos torrakorna. 

Fig 38: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos stam resp. rotvältor 
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Ruta L 

Ingår i produktionsskogen.  

Beskrivning: 

Provytan består av normal blockig morän och har 

påverkats mycket av stormen ”Gudrun”. 

        I provytan finns dungar av glasbjörk och gran. 

Träden har varierande ålder, storlek och står tätt. På 

marken ligger det mycket granris. Markskiktet 

består av vårfryle, hallon, plantor av björk och gran, 

mjölkört och grästuvor. Majoriteten av lågorna 

inom ruta L är korta, cirka en meter, och har en omkrets under 0,5 meter. Kantzonen mot den 

kvarvarande skogen är skarp där det inte finns någon björk. 

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: I provyta L finns ett 80-tal en meters granlågor vars omkrets i huvudsak är under 0,5 

meter.  

Torrakor: Totalt finns det 8 torrakor. Tre av dem är av gran, mindre än 50 cm i omkrets 

varav 2 är 1-2 meter höga och den tredje är 3-4 meter. Ytterliggare en av björk är mindre än 

50 cm i omkrets och är 3-4 m hög. De övriga 4 är mer än 50 cm i omkrets varav en är en 2-3 

meter hög björkraka. De andra tre är av gran varav två är 2-3 meter höga och en 3-4 meter 

hög.   

Fornminnen: I rutan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några rösen, 

husgrunder eller stengärden. På rotvältorna finns inga kolrester.  

 

 

 

 

 

 

Fig 39: Ruta L. Fotot visar dungar av 
glasbjörk som står kvar efter stormen. 

Fig 40: Histogrammet visar fördelningen 
i antal och arter hos torrakorna. Fig 41: Histogrammet visar fördelningen i antal 

och arter hos stam resp. rotvältor 
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Ruta M 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

 Marken är flack och är normalblockig till 

blockrik morän. Mellan blocken finns fuktiga 

områden.  

           Skogen består av lövträdblandning av 

björk, gran, klibbal och bok. Träden är olikåldriga 

och beståndet flerskiktat samt har olika stora 

luckor mellan träden. Det finns ingen kantzon mot övrig skog utan enbart mot Toftaån. På 

markskiktet växer grästuvor och hallon. 

De träd som har ramlat till följd av stormen har dragit roten med sig. Alla lågor är mer än en 

meter i omkrets. I provytan finns flerstammig björk vilket tyder på att träden har använts till 

lövtäckt eller att marken varit betad. 

 

 

Naturvärdesträd: I provytan finns sju granar med omkrets på mer än en meter och 

flerstammiga björkar. 

Lågor: Det finns 12 granlågor där merparten var mellan en halv och en meter i omkrets.  

Torrakor: Det finns endast en torraka av björk som är över 1 meter i omkrets och 1-2 meter 

hög.   

Fornminnen: I provytan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. På rotvältorna finns inga kolrester.  

 

Fig 42: Ruta M. Ett parti av granar som 
ramlat på varandra. 

Fig 44: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos stam resp. rotvältor 

Fig 43: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna. 
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Ruta N 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Marken är flack och består av enstaka stora block 

och med urberget i dagen på vissa ställen.  

       I provytan finns inga äldre träd utan den 

består av yngre planterade granplantor vilka inte 

påverkats av stormen ”Gudrun”. I området ligger 

enstaka rotvältor av varierande ålder. På marken 

finns spår av äldre kraftiga stubbar som har en 

omkrets på mer än 1,5 meter. Stubbarna står glest 

med ett avstånd på cirka 4-6 meter.  

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: I provytan finns inga lågor som kan härledas till stormen ”Gudrun”. 

Torrakor: Det finns inga torrakor i området.  

Fornminnen: Vi kunde se röjnings- och odlingsrösen på den östra delen av vårt inventerade 

område. Dessa hade inte påverkats direkt av stormen eller mekaniskt av maskiner. Det finns 

inga registrerade fornminnen. 

Ruta O 

Ingår i Natura 2000-området. 

Beskrivning: 

Marken är kuperad med omväxlande blockig morän 

och fuktigt kärr. Längs vägen växer det sälg och 

violer. Skogen domineras av gran i varierande 

storlek samt glasbjörk. Träden står tätt med små 

avstånd. På begränsade delar har skogen blivit 

påverkad av stormen ”Gudrun”. I provytan finns 

enbart en skarp kantzon utmed vägen. Träden har fallit med roten. 

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

 Fig 45: Ruta N. Fotot visar granskogen 
med de stora stubbarna.  

Fig 46: Ruta O. Provytan består av tät 
skog som i huvudsak består av gran. 
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Lågor: I provytan finns enstaka lågor, 

främst under 0,5 meter i omkrets. 

Torrakor: Det finns inga torrakor på 

platsen.  

Fornminnen: Inga registrerade 

fornlämningar och vi kunde inte se några 

rösen, husgrunder eller stengärden. På 

rotvältorna finns inga kolrester. 

 

 

 

Ruta P 

Ingår i produktionsskogen. 

Beskrivning: 

Marken är flack och blockrik. Provytan har haft äldre, 

likåldrig planterad granskog som har stått med ett avstånd 

på cirka 3-4 meter. Omkretsen på granstubbarna är mer 

än en meter. Stormen har påverkat ruta P enormt, alla 

träden förutom tre yngre granplantor i den västra hörnan 

av rutan har fallit med roten. Ett 50-tal 1-1, 5 meters 

lågor hittades där majoriteten var under 1 meter i 

omkrets. 

Naturvärdesträd: I provytan finns inga 

naturvärdesträd.  

Lågor: Cirka 50 lågor av gran och då främst i storlek 

>0, 5-1 meter i omkrets. 

Torrakor: En 3-4 meter hög raka med en omkrets 

mindre än 50 cm. Det finns dessutom 2 torrakor med en 

omkrets över 1 meter, båda av en höjd på 1-2 meter. 

Samtliga är av gran.  

Fornminnen: I rutan finns inga registrerade fornlämningar och vi kunde inte se några rösen,  

Fig 47: Histogrammet visar fördelningen i antal och 
arter hos stam resp. rotvältor. 

 Fig 48: Ruta P. Fotot visar 
produktionsskogen som starkt blivit 
påverkad av stormen.  

Fig 49: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos stam resp. rotvältor. 
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husgrunder eller stengärden. På rötterna 

fann vi rikligt med kolrester. 

 

 

 

Ruta Q  

Ingår i Natura 2000-område 

Beskrivning:  

Marken är blockrik och fuktig i sänkorna.  

I provytan är träden av varierande storlek och står med 

olika stora luckor. Granen dominerar och dungar av 

björk, ek och ask är insprängda. I fältskiktet finns 

rikligt med mossa, vårfryle och grästuvor. I provytan 

finns det enbart en skarp kantzon utmed vägen. 

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: I provytan finns lågor av björk och gran av varierande tjocklek men företrädesvis 

under en meter i omkrets. 

Torrakor: Endast en torraka av gran som är cirka 20 cm i omkrets och 1-2 meter hög.   

Fig 50: Histogrammet visar fördelningen i 
antal och arter hos torrakorna. 

Fig 51: Ruta Q. Fotot visar att träden är av 
olika arter och har luckor emellan. 

Fig 52: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos torrakorna. 

Fig 53: Histogrammet visar fördelningen i antal 
och arter hos stam resp. rotvältor 
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Fornminnen: Det finns en registrerad fornlämning i anslutning till rutan. Denna ligger dock i 

vattnet och kunde inte inventeras. Vi kan inte se att stormen skulle ha påverkat platsens 

fornlämningar. 

 

Ruta R 

Ingår i produktionsskogen 

Beskrivning: 

Marken är blockrik och fuktig i sänkorna. Trädskiktet 

består av enstaka sjok av glasbjörk, gran och sälg. 

Provytan har en skarp kantzon utmed den kvarvarande 

skogen. I fältskiktet finns vårfryle, tågväxter, hallon och 

hassel.  

Naturvärdesträd: I provytan finns inga naturvärdesträd. 

Lågor: Ett 50-tal enmeters granlågor 

där majoriteten var mindre än en 

meter i omkrets. 

Torrakor: Inga torrakor kunde ses. 

Fornminnen: I rutan finns inga 

registrerade fornlämningar och vi 

kunde inte se några rösen, husgrunder 

eller stengärden. På rötterna fann vi 

rikligt med kolrester. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 54: Ruta R. En viss del av rutan 
används idag som vändzon. 

Fig 55: Histogrammet visar fördelningen i antal och 
arter hos stam resp. rotvältor. 
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Sammanfattning  

Natura 2000  

Natura 2000-området har blivit starkt 

påverkat av stormen ”Gudrun” i det 

nordvästra hörnet. Eftersom 

vindfällena är skyddade inom Natura 

2000-området ligger de fortfarande 

kvar på de platser där de fallit. Skogen 

är överlag flerskiktad, olikåldrig och 

innehåller många arter av framförallt 

lövträd men även en mindre andel av 

gran och tall. På fältskiktet börjar 

frösådda granplantor komma upp i 

större mängder.  

I Natura 2000-området kunde 

vi se naturvärdesträd i nästan alla 

provytor. De äldsta var betespräglade 

flerstammiga bokträd och björkar. 

Arter som var över 1 meter i omkrets 

vid brösthöjd var asp, bok, glasbjörk, 

gran och tall. Rotvältorna/lågorna är 

till ¾ delar barrträd och ¼ lövträd 

(figur 56). Majoriteten av lågorna har 

en omkrets på över 0,5 meter och 

endast ett fåtal under 0,5 meter i 

omkrets. I provytorna ligger det även 

rotvältor/lågor som är i olika 

successionsstadier och alltså inte 

enbart från stormen ”Gudrun” (figur 59). 

Torrakorna/högstubbarna i Natura 2000-provytorna var i huvudsak av björk men 

även tall, klibbal, bok och gran. Majoriteten av torrakorna var över 1,5 meter långa och hade 

inte avsågat brott på stammen (figur 58). 

Fig 56: Diagrammet visar fördelningen i procent och arter hos 
lågor d.v.s. både stam och rotvältor tillsammans. 

Fig 57: Diagrammet visar fördelningen i antal och arter hos 
torrakorna i alla provytor i Natura 2000-området. 
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Fornminnena i det berörda området har inte blivit påverkade negativt av stormen. Inga 

mekaniska skador eller rotvältor har inträffat på de platser som behandlas. Vi kan inte se 

några kolrester på rotvältorna som skulle tyda på svedjning eller bränning. 

 

Produktionsskog  

Produktionsskogens inventerade ytor ligger 

väster och öster om Natura 2000 området. 

Stormen ”Gudrun” har påverkat 

produktionsskogen mycket kraftigt. Skogen 

var i provytorna innan stormen planterad 

med en art (gran) och var därmed enskiktad 

och likåldrig. I flertalet rutor har träden 

ramlat och bildat en skarp kant med en liten 

eller i stort sett obefintlig kantzon. 

  I produktionsskogens rutor finns 

enstaka naturvärdesträd av gran och en bok. I 

delområdet har det sparats unga träd eller 

dungar som i framtiden ska bli naturvärdesträd. Stormen ”Gudrun” har fällt stora mängder 

och stora ytor gran med rötterna och har sparat få träd på majoriteten av de inventerade 

rutorna.  

Fig 59: Histogrammet visar fördelningen i antal och 
tjocklek hos lågor d.v.s. både stam och rotvältor 
tillsammans skapade i samband med Gudrun. 
Natura 2000 kontra produktionsskog. 

Fig 58: Fördelningen av antal, tjocklek och längd på 
torrakor skapade i samband med Gudrun. Natura 2000 
kontra produktionsskog.  

Fig 60: Diagrammet visar fördelningen i antal och arter 
hos torrakorna i alla provytor i produktionsskogen. 
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Flertalet av lågorna är ungefär en meter långa och av gran. Drygt 400 på 4,5 ha har en 

omkrets på under 0,5 meter och knappt 150 har en omkrets på mellan 0,5 och 1 meter. 

Enstaka lågor har en omkrets på över 1 meter (figur 59). 

Det fanns 52 torrakor av gran och 6 

stycken av björk i produktionsskogen. 40 

stycken av torrakorna har en storlek på 

över 1 meter i omkrets och nästan 20 

stycken var mellan 0,5 och 1 meter i 

omkrets (figur 58). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 61: Diagrammet visar fördelningen i procent och 
arter hos lågor d.v.s. både stam och rotvältor 
tillsammans. 
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Fig 62: Karta över de inventerade torpen och fornlämningarna 
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Resultat av inventering av kulturvärden inom fastighet Dörarp 5:127 

 
Fornlämning, RAÄ nr Dörarp 168:1  

På höjden finns en fossil åkermark bestående av cirka 500 röjningsrösen av förhistorisk 

karaktär placerade med tre till fem meters mellanrum. All granskog i området har fallit och 

rotvältorna har gjort stora skador på röjningsrösena då träden varit planterade på dem. Även 

de mekaniska skadorna är omfattande framförallt på de mer flacka rösena. På höjden i norr 

finns en mer varierad ålder- och artsammansättning av grova träd. Röjningsrösena i denna del 

av området är inte alls lika skadade av rotvältor trots att träd har fallit. Blandbeståndet är dock 

inte så tätt och av mer naturlig karaktär än produktionsskogen. Träden har inte stått på rösena 

och dessutom ligger vindfällena kvar och det har inte skett någon upparbetning av träden 

vilket innebär att det inte heller finns några omfattande mekaniska skador på rösena i denna 

del. Området är ännu inte omplanterat. Husgrunden som enligt RAÄ ska finnas i området har 

inte kunnat lokaliseras. Det finns inga sentida odlingsrösen i området.  

Fornlämning, RAÄ nr Dörarp 167:1 

Den fossila åkermarken belägen i en svacka ska enligt RAÄ 

utgöras av cirka 200 odlingsrösen. Omfattningen av antalet 

rösen är svår att konstatera då området idag består av ung 

granskog som inte tagit skada i samband med stormen 

Gudrun. I sin tur innebär detta att rösena inte fått några 

skador. Rösena är täckta av en matta av mossor. Granarna har 

även i detta område planterats på många av rösena. Inga 

odlingsrösen från senare tid har blivit funna i området. 

Fig 63: Röjningsröse skadat av rotvälta. Fig 64: Den fossila åkermarken har  synliggjorts av 
stormen.  

Fig 65: Röjningsrösena döljs av 
markskiktet och granen.  
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Oshultet, Fornlämning, RAÄ nr Dörarp 70:1 

Oshultet är bedömt som fast fornlämning och återfinns redan på generalstabskartan och finns 

kvar på ekonomiska kartan från 1950. Enligt K.E Andersson flyttade familjen till Amerika i 

slutet av 1800-talet precis som så många andra fattiga och svältande torpare i de här trakterna 

och torpet lämnades öde redan då.  

Enligt RAÄ finns tre husgrunder och en jordkällare på området. Vi hittade endast en husgrund 

av sten och en gjuten grund för en ekonomibyggnad. Jordkällaren kunde inte hittas. I området 

finns ett trettiotal odlingsrösen varav vissa är skadade av rotvältor eller mekaniskt påverkade. 

Det finns dessutom ett stengärde som dock inte har påverkats av stormen eller upparbetningen 

efteråt. Området runt fornlämningen är återplanterat med gran. Marken närmast torpgrunden 

(ca 100x40m) har vid tillfället lämnats fri från produktionsskog.  

På huslämningen växer rikligt med prästkragar och smultron. Intill växer också flera 

krusbärsbuskar och flerstammiga askar med grova socklar. På andra sidan vägen i anslutning 

till stenmuren står ett äppelträd. Buskskiktet domineras av hallon. Markskiktet domineras av 

gräs, violer, strutbräken och mynta.     

 Över den gjutna grunden ligger en rotvälta liksom högar av ris vilket innebär att den 

är svår att upptäcka.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 66: Oshultets stengärde, 
flerstammig asp och husgrund med 
prästkragar. 
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Sågtorpet  

I vad som en gång var en liten glänta i en granskog ligger Sågtorpet som kan härledas till 

generalstabskartan men saknas på ekonomiska kartan från 1950 då endast namnet finns kvar. 

Anledningen är enligt K.E Andersson att det brann ner vid samma tid, när det beboddes av 

några skogsarbetare.81 Idag finns resterna av stengrunden kvar på höjden där vägen svänger. 

Grunden är cirka nio meter lång och fem meter bred. Häri ligger rester av tegel, sängramar 

och värmepannan. Mitt i grunden står tre grova björkar som är 40-50 år gamla. I den 

småblockiga trädgården som löper från grunden och ut mot vägen finner man fortfarande flera 

kulturväxter bland annat smultron, äpple- och päronträd samt röda vinbär. Träden i 

fruktlunden är täckta av lavar då framförallt skägglav. Här finns även tre flerstammiga 

hasselbuskar med grova socklar som vittnar om människors närvaro i landskapet.  

Markskiktet domineras av olika gräs, strutbräken och vitsippor. I buskskiktet finner man 

hallonbuskar och små plantor av lövträd i form av apel, rönn och bok. Ingen stenmur är 

uppförd. Omkring torpruinen finns ett tjugotal odlingsrösen med sten av den storlek som är  

 

möjlig att flytta med mankraft, vilket tyder på att rösena är ifrån tiden kring 1800-talets slut 

och 1900-talets början. Trots att skogen omkring torpet har fallit är skadorna ringa på de höga, 

ovala och runda rösena. Enstaka odlingsrösen är skadade av rotvältor eller fallna träd som är 

bortplockade, men inget tyder på någon mekanisk skada. Området är inte återplanterat. 

 
 

 

 
                                                 
81 Intervju: Karl Eric Andersson, Dörarp 

Fig 68: Sågtorpets husgrund med resterna av 
bohaget.   

Fig 67: Fruktträd med skägglav. 
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Hjortängsbacken 

På Hjortängsbacken ska det ha legat ett torp. Namnet återfinns dock endast på ekonomiska 

kartan från 1950 som ett marknamn men inget torp är markerat. Det är troligt att 

Hjortängsbacken är markerat på 

generalstabskartan som det vänstra av de 

två torpen belägna i kartans mitt i dess 

södra del nordost om Lugnet (figur 71). 

Torpet till höger är förmodligen 

Stubbatorpet. Kartan är inte skalenligt 

korrekt och eftersom inget namn är utsatt 

på torpen kan man inte veta exakt om det 

är rätt byggnad, men det är troligt att det är 

dem. De flesta torp hade tillkommit under 

perioden för generalstabskartan och 

dessutom verkar placeringen av torpen på 

kartan stämma överens med hur torpen 

förhåller sig till varandra på senare kartor 

och i landskapet. 

På Hjortängsbackens nordliga 

del, den högsta toppen, finns en 

jordkällare. Utvändigt är den cirka 1,5 

meter hög, 4 meter bred och 5-6 meter 

djup. Invändigt är den 1,75 m hög, 2 meter 

bred och 3 meter djup. I taket som är 

byggt i ett valv av kluven sten ställd på 

högkant hänger rostiga krokar. 

Jordkällaren saknar dörr men är i övrigt i mycket gott skick. Höjden har varit planterad med 

granskog som har fallit i stormen. Det finns även rotvältor av gran på sidorna av jordkällaren. 

Granen bedöms ha varit omkring 70 år gammal. Intill jordkällaren ligger en hög med sten 

samt små flis av tegel. Någon husgrund har dock inte hittats på höjden. Det är troligt att 

husgrunden legat utmed vägen och den är i så fall täckt av virkeshögarna. På backens västra 

och östra sluttningar finns ett fyrtiotal rösen av yngre karaktär. De är cirka 1,5-2 meter höga 

och har ringa skador orsakade av stormen eller mekanisk påverkan. Mitt på höjden finns inga 

rösen. Nedanför backens norra del löper en stenmur som följer höjdens utformning. Muren är 

Fig 69: Den från vägen dolda jordkällaren belägen 
på Hjortängsbackens topp. 

Fig 70: Stenmuren som följer topografin.  
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Fig 71: Generalstabskartan som visar torpen 

på utmarken.  

ungefär 1 meter hög och 1,5-2 meter bred 

och är i fint skick. Den är dock skadad på 

mitten orsakad av en rotvälta. Det finns inga 

rester av trädgård med dithörande växter 

eller annan kulturpräglad vegetation. 

Området är återplanterat med gran.  

 

Stubbatorpet  

Stubbatorpet är troligen utmarkerat på 

generalstabskartan som beskrivet om 

Hjortängsbacken ovan. Det återfinns dessutom 

på kartan från 1950-talet där dess namn är 

markerat. Produktionsskogen har även i detta 

område drabbats hårt av Gudrun. Området är inte 

återplanterat med gran och här finns ett flertal 

stenmurar och odlingsrösen som härleds till 

1800-talets slut och 1900-talets början. 

Stenmurarna har blivit utsatta för framförallt 

maskinell åverkan och körts sönder. Inga 

rotvältor har skadat odlingsrösena som är 2-4 

meter i diameter och 1,5-2 meter höga och 

toppiga. I den östra delen av området finns en 

jordkällare av likartad karaktär som den på ovan beskrivna Hjortängsbacken. Någon husgrund 

kunde inte återfinnas, men det möjligt att den ligger på uppsamlingsplatsen med stora 

virkeshögar utmed vägen. K.E Andersson berättar att torpet lämnades att förfalla på 1950-

talet då paret flyttade därifrån i samband med sin sons mc-olycka. Ett äldre dött lövträd står 

Fig 73: Ingången till jordkällaren. 

Fig 72: Jordkällaren används fortfarande som 
synes. 
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kvar mitt på tomten men i övrigt har inga biologiska spår hittats som tyder på människors 

aktivitet i området.  

 

Lugnet  

Torpet Lugnet kan härledas till tiden för 

generalstabskartan och finns kvar på ekonomiska 

kartan från 1950. Vi återfann de gjutna grunderna till 

kostallet och ytterliggare en ekonomibyggnad öster om 

vägen. Grunden i kostallet är ungefär 8x8 meter med 

ytterliggare 3 meter ut på ena sidan till en stenmurad 

grund. Den andra gjutna grunden är mindre, cirka 5 x 

5 meter. Lämningarna är inte stormpåverkade förutom 

att en björk trillat över den mindre grunden. I 

anslutning till grunderna finns delar av stengärden 

kvar. Strax intill finns även ett gammalt päronträd. 

Boningshuset bör ha legat mitt emot, på andra sidan 

vägen. Platsen, som är jämnare än övrig mark 

omkring, var dock föremål för upplagring av stockar vilket innebar att den inte kunde 

undersökas närmare. Således hittades inte någon husgrund. Det står två vidkroniga lönnar 

med en omkrets på över 1 meter på var sida om platsen för husgrunden.  En bit bakom platsen 

för boningshuset står en syrén och här ligger även en jordkällare som har en träkonstruktion i 

taket vilket inneburit att det har rasat in. Intill står en gammal oxel som är hamlingspåverkad 

och ett värdefullt naturvärdesträd som kräver plats och solbelysning. I området finns även ett 

flertal odlingsrösen och gamla lieskär ligger kvar som vittnesbörd om ett hårt liv i de steniga 

och svårbearbetade markerna. Odlingsrösena som är av senare ålder är inte påverkade av 

stormens framfart och har inte heller skadats vid maskinell bearbetning i någon större 

utsträckning. En bit väster om torpet finns ett stenröjt område som troligen nyttjats som 

åkermark. Lugnet ägdes senast av en dansk enligt K.E Andersson och övergavs under 1950-

60-talet. Tomten har inte varit planterad med skog utan är idag gräsbevuxen. Området hade 

inte heller återplanterats med gran vid inventeringstillfället. 

 

 
 

Fig 74: En av lönnarna som visar 
kulturpåverkan. 
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Sammanfattning kulturvärden 
Granar har planterats på den fossila åkermarken vilket har lett till att många röjningsrösen har 

skadats av rotvältorna och vid upparbetningen efter stormen. Röjningsrösen belägna i ung 

blandskog har inte skadats i lika stor omfattning. I den unga granskogen finns risk för 

framtida skador på rösena då granen är planterad på dem. Skadorna på de sentida 

odlingsrösena är av både maskinell karaktär och orsakade av rotvältor men oftast inte i lika 

stor omfattning som de forntida röjningsrösena.  

Torpen har uppkommit under 1800-talet och bebotts en bit in på 1900-talet. Samtliga 

torp förutom Lugnet verkar ha lämnats innan den stora jordbruksrevolutionen på mitten av 

1900-talet. Det är vår tolkning eftersom markerna inte har röjts fria från sten. Rösena består 

endast av sten man kunnat flytta för hand eller med skottkärra. Endast ett stycke mark vid 

Lugnet har röjts helt från sten. Eftersom detta torp även hade uthus med gjutna grunder är det 

troligt att det var ett av de sista torpen som ännu var i bruk in på 1950/60 talen, vilket även 

bekräftas vid intervjun men K.E Andersson.   

Samtliga områden med torplämningar har före stormen varit igenplanterade av gran 

förutom kring husgrunderna på Sågtorpet och på Lugnet. Idag är Hjortängsbacken 

återplanterad med gran liksom markerna omkring Oshultet. De övriga tre är ännu inte 

återplanterade med gran.  

 
Felkällor 

Koordinatangivelserna från GPS:en var grovt felaktiga och vi har därför valt att inte hänvisa 

till dem.    

Fig 75: I förgrunden ligger lämningarna från 
ekonomibyggnaderna. Virkeshögen ligger 
troligtvis på platsen för bostadshuset.  

Fig 76: Gamla lieskär funna i odlingsrösena.  
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Inventeringen av växter genomfördes i mitten på april 2007 varför det är möjligt att en del 

arter inte har noterats. 

Eftersom vi inte haft möjlighet att kontrollera det ursprungliga historiska materialet 

som omnämns i Martin Erikssons artikel i Bergabygden 8 finns viss anledning till att 

förbehålla att eventuella feltolkningar eller felkällor kan ha förekommit. Torpet kan ha bytt 

namn, listorna är inte fullständigt översatta liksom att det kan förekomma tolkningsfel.  

Två av fornlämningarna (41:1 och 45:1) i undersökningsområdet har inte återfunnits. 

Det kan bero på omständigheter orsakade av stormen eller stora felmarginaler i 

koordinatangivelsen från GPS:en. 
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Diskussion 
Naturvärden 
 
Skogens ekonomiska betydelse har ökat de senaste århundradena och fått ett annat värde efter 

skiftesreformerna. Kartan från 1680-talet visar vilka trädslag som fanns i det behandlade 

området för 250 år sedan82. På markerna fanns en blandning av de flesta arter. Södras 

produktionsskog var utmark till Toftaholms säteri och var förmodligen viktig som skogsbete 

för säteriets kreatur och som virkes-, ved- och lövtäktsresurs. Vi kan fortfarande hitta sådana 

historiska spår i Natura 2000-områdets norra och södra delar. De gamla flerstammiga träden 

av bok och björk vittnar om högt betestryck. Centralt i området öster om Toftaån finns ett litet 

område med äldre grövre träd av bok, liksom ett större område av nästan förmultnande grova 

stubbar med rejäla avstånd dem emellan, vilket tyder på ett kraftigt bete. Platsen har på senare 

tid planterats med gran men naturvärdesträden som finns kvar är av stort värde att bevara som 

habitat för de arter som hör till äldre bokskog. Frågan är hur mycket bokskog det finns i 

närområdet. Om förekomsten av bok är unik i detta område ökar dess naturvärde väsentligt.  

På Toftaholms utmark har skogen alltså förtätas och de forna ängsmarkerna 

planterats med gran i likhet med övriga Sverige. Sedan 1920-talet har virkesförrådet 

fördubblats i Götaland vilket även kan stämma med Toftaholms utmark när man jämför kartor 

från 1680-1950-2000-talet.83 

 

Stormens framfart 

Det inventerade området ligger i nord-sydlig riktning vilket innebar att stormen som drog 

fram i väst-östlig riktning påverkade de olika skogstyperna likvärdigt. I vissa provytor i 

produktionsskogen  har träden fallit som tändstickor och mitt i ytan kan ett parti träd stå kvar i 

dungar. I framförallt den planterade granskogen har det fallit så mycket att störningen är så 

pass stor att skogssuccessionen har börjat om helt från början med pionjärväxter såsom hallon 

och kruståtel. Nu börjar sekundärväxterna träda in såvida man inte styr valet av växter genom 

nyplantering.84 

 

Kantzon 

Mellan produktionsskogen och Natura 2000-området har det bildats en skarp kant som bryter 

av med en rät linje som tydligt följer den administrativa gränsen mellan produktionsskogen 

                                                 
82 Geometrisk karta 1680, Dörarp socken, Toftaholm nr 01. 
83http://www.svo.se/episerver4/dokument/sks/Statistik/dokumenten/Skog%20o%20skogsmark/Forrad/3-
8%20Fig.%20Virkesförrådets%20utveckling%20sedan%201920-talet.xls. 
84 Hjorth s. 197ff. 
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och Natura 2000. Södras Gröna skogsbruksplan och regeringens generationsproposition 

2004/05:150 förordar att kantzoner skall bilda en mjuk övergång mellan habitaten, vilket i sin 

tur ska ge hotade arter spridningsmöjligheter. Storm i denna skala tycks inte bidra till att en 

sådan naturlig kantzon skapas. Kantzonerna skapade av stormen påminner istället om en 

hyggeskant. Arter från produktionsskogen saknas ofta i kantzonerna. De är således inte 

dubbelriktade då habitaten inte går in i varandra. Övergångszonen in i Natura 2000-området 

är trots allt mjukare eftersom många lövträd står kvar.85  

I produktionsskogen har även dungar av björk eller granplantor förskonats i ett 

mindre antal och står ofta i isolerade dungar som inte har kontakt med liknande arter i 

närheten. Detta kan försvåra för de missgynnade arter som är specialister, det vill säga de som 

är beroende av en specifik art som till exempelvis björk eller bok.86  

Vid sjökanten har en naturlig häckliknande kantzon formats av vinden i 

produktionsskogen. Kantzonen består av gran, björk och andra lövträd av skiftande ålder. Vid 

avverkning av skog rekommenderas av Södra att lämna kantzoner vid våtmarker, vatten och 

inägor. Man bör då även anpassa formen efter rådande förhållanden och gynna lövträden. 

Gudrun gynnade lövträd och yngre granplantor utmed vattnet men lämnade endast en kantzon 

bestående av en trädrad.  

 

Naturvärdesträd 

I jämförelse mellan produktionsskog och Natura 2000-skog är det stor skillnad i antalet 

naturvärdesträd. Natura 2000-området är flerskiktat med många äldre naturvärdesträd av olika 

arter i nästan alla inventerade rutor. Vi kunde se olika trädgenerationer i framförallt i de 

nordöstra rutorna B och C. Här finns äldre vidkroniga aspar och bokar med hög ålder som är 

viktiga för många arter såsom lavar, mossor och insektslarver. Många insekter är beroende av 

dessa träd med sina hål och murknande delar, vilka i sin tur gynnar insektätande fåglar. Det 

står i bevarandeplanen för Natura 2000-området att eventuell plockhuggning av ekstammar 

och röjning av gran kan bli aktuell men ingen skötsel eller röjning av skogen har skett sedan 

området införlivades i Natura 2000. Detta har medfört att gran har etablerat sig och kan i 

framtiden göra så att granen konkurrerar ut naturvärdesträden. För att kunna behålla träden 

med så stora värden krävs att man håller öppet runt naturvärdesträden som kräver ljus och 

luft, små men dock så viktiga insatser.87  

                                                 
85 Hjorth, s. 270f; Svensson, 116ff. 
86 Hjorth, s. 298ff. 
87 Hjorth, s. 295ff. 
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I produktionsskogen finns inga naturvärdesträd kvar efter stormen och efterarbetet av virket. 

Detta kan bero på att stormen tagit allt i sin väg, men även att det redan innan inte fanns några 

naturvärdesträd av lövträd som kunde stå emot stormen. I vissa rutor har man sparat yngre 

björkplantor som klarat sig i stormen.  På sikt kan de bli framtida naturvärdesträd. Det vi 

kunde få fram av undersökningen är att stormen ”Gudrun” inte ”sparat” 10 stycken 

naturvärdesträd per hektar i rena barrskogar vilket rekommenderas av miljömålen, 

generationspropositionen och av Grön skogsplan vid avverkning.  

 

Lågor/torrakor 

I Natura 2000-området finns torrakorna och rotvältorna kvar på marken. Lågorna ligger ibland 

enstaka, men ibland även i stora högar. Eftersom lågorna inte rör marken går nedbrytningen 

långsammare vilket kan vara en fördel för den biologiska mångfalden om området har rikligt 

med tillgång på lågor i olika successionsstadier88. På så vis tillförs ”nya” lågor konstant i 

ekosystemet, något som enligt Hjorth är väldigt viktigt, och som gynnar fler organismer.89 Det 

har till övervägande del ramlat gran fast det är lövträd som är i majoritet. Lågorna är till 

största del grova och av full längd. Dessa har ett högt värde, enligt Hjort är cirka 1000 

insekter beroende av död ved och varje art använder den döda veden under en specifik period. 

Fördelen med att lågorna är grova och av fullängd är att även de mer specialiserade arterna 

har en möjlighet att fortleva. En nackdel med att granlågorna ligger kvar är att granbarkborren 

kan fortplanta sig. Frågan är ifall man ska lämna så många granlågor i Natura 2000-området 

även med hänsyn till framkomligheten för människor och större däggdjur? Enligt 

bevarandeplanen för Natura 2000-området ska lövskogen gynnas, och därmed även de 

specialiserade insekter som föredrar lövträd, inte barrskogens fauna vilket man gör då 

barrlågorna lämnas kvar. 

Torrakorna i Natura 2000-provytorna är även de av varierande ålder, tjocklek, längd 

och art, vilket gynnar biologisk mångfald. I provytorna finns i genomsnitt fem torrakor per 

hektar. Överlag har inte dessa blivit påverkade av stormen, varken genom att äldre torrakor 

har ramlat eller att nya har tillkommit i samma utsträckning som i produktionsskogen. 

Naturligt bildas alltså inte 10 torrakor per hektar så som PEFC-certifieringen rekommenderar. 

I produktionsskogen ligger många lågor indirekt skapade av Gudrun. Majoriteten av 

lågorna är av gran, cirka en meter långa och mellan 0,2-0,5 meter i omkrets. Anledningen till 

att lågorna är så korta är att de blivit avsågade. Enligt PEFC ska lågor som är större än 0,3 

meter i omkrets och färska vindfällen i kantzoner och hänsynsytor alltid sparas. Vi kunde 
                                                 
88 Hjorth, s. 258. 
89 Hjorth, s. 298ff.  
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dock se att i rutor där stubbarna/rotvältorna är tjockare har nästan enbart de små och smala 

lågorna sparats. Vi anser att några lågor av större storlek kunde ha sparats eftersom de grövre 

lågorna är av större naturvärde. Det är de grövre lågorna som bidrar med viktig död ved och 

biologisk mångfald.  

I produktionsskogen är torrakorna däremot tunnare och i huvudsak av gran. I 

provytorna finns i genomsnitt 13 torrakor per hektar. Enligt PEFC ska 10 lämnas per hektar 

för att gynna den biologiska mångfalden.   

 

Fornlämningar inom provytorna 

Fornlämningarna belägna i de inventerade rutorna har inte påverkats av stormen. Anledningen 

är att de är belägna i vattnet eller är av större storlek och inte är känslig för stormens framfart. 

 
Bränning och svedjning 

I framförallt de östra planterade granskogarna kunde vi se kol på rötterna. Ifall det varit en 

skogsbrand eller svedjning kunde inte vi avgöra. Frågan är om det varit vanligt med 

svedjebränning i trakten? Lokalt har det brunnit på ett större område. Ifall Södra funderar på 

att bränna någon del av produktionsskogen på Toftaholm vore det mest lämpligt att göra det i 

något av dessa områden. Enligt generationsperspektivet ska brändernas påverkan på skogarna 

bibehållas (bilaga 5). I skogar som brunnit naturligt periodvis kan det finnas en fröbank med 

arter som är specialister på just brandmarker. Branden medför även att jordens mineraler 

frisläpps och marken blir mer näringsrik och framtida planteringar växer bättre. 

 
Kulturvärden 
 
Stenmurar, röjnings- och odlingsrösen 

Rösena i fornlämningen Dörarp 168: 1 ligger på höjden och kan enligt Hills teori tolkas vara 

från tiden innan Folkvandringstid. En bit därifrån ligger ytterliggare en fossil åkermark 

(Dörarp 167:1). Denna är dock belägen i en svacka och skulle då enligt Hill härröra från tiden 

mellan Folkvandringstid och Medeltid. Området har enligt bristen på nyare och påbyggda 

rösen troligen inte nyttjats för odling därefter. Det verkar således som om det inte har 

förekommit någon återkomst för tillfälliga odlingar i området så som Hill menar ofta sker. 

Anledningen bör vara att marken varit näringsfattig och svårbearbetad, då här finns oerhört 

mycket sten. Dessutom ligger platsen längst bort ifrån byn Dörarp och godset Toftaholm. Man 

har troligen sökt sig till områden närmare bebyggelsen.  
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Höjden på området, Dörarp 168:1, belägen utmed Flårens strand är speciellt väl lämpad att 

lämna som ”naturskog” där lövträden gynnas med naturliga gläntor. Dels för att 

förutsättningarna redan finns men även då höjden är mekaniskt svårbearbetad och risken är 

stor att man även förstör de kulturlämningar som finns här. På så sätt kan man värna om 

natur- och kulturvärden samtidigt som man bedriver ett fungerande och smidigt skogsbruk. 

De forntida röjningsrösena har enligt vår undersökning tagit mer skada av såväl 

stormen som av upparbetningen av virke än vad de senare odlingsrösena har gjort. 

Röjningsrösena är mindre och ofta täckta av vegetation vilket gör dem svårupptäckta. De 

sentida odlingsrösena i anslutning till torpens placering är inte lika skadade. Huruvida de 

fällda träden påverkat eller skadat odlingsrösena är svårbedömt men eftersom inga 

odlingsrösen ser kraftigt förstörda ut antar vi att de har klarat sig bra från stormfällena 

överlag. Möjligtvis kan någon sten ha trillat eller ett röse fått märken efter en stam men inga 

omfattande skador har noterats. Att odlingsrösena har klarat sig från stormfällena beror 

troligen på att ingen plantering av gran har förekommit i dem och de har därför inte heller 

skadats av rotvältor. Deras storlek är även avgörande, då de är synliga i landskapet och för 

höga för att köras över av misstag vid maskinell upparbetning efter stormen. De sentida 

stenmurarna och odlingsrösena som trots allt har förstörts har maskinell åverkan. Exempelvis 

har en stenmur blivit nedkörd vid Stubbatorpet. Rösena vid Oshultet är dock mer påverkade 

av såväl stormen som upparbetningen. Skillnaden mellan de olika torplämningarnas skador 

kan bero på vilket arbetslag som har skött upparbetningen liksom vid vilken tid granen 

planterades. Kanske tog man olika hänsyn till var man planterade vid olika tider.   

Då röjningrösena är skyddade enligt kulturminneslagen bör man undvika ytterliggare 

skador i framtiden. Det är därför av intresse att försöka att undvika att plantera gran direkt på 

dem. 

 Totalt sett finns det inte många stengärden i anslutning till torpen. En anledning är att 

det inte skedde något skifte på utmarken utan enbart på inmarken 1812-1815.90 Det har 

därmed inte uppförts några stenmurar som tjänat som fastighetsgränser i landskapet. De få 

stenmurarna borde således ha tjänat samma syfte som de stenmurar som uppfördes före 

skiftesreformerna. Därmed inte sagt att de är av samma ålder utan endast av samma karaktär. 

De uppfördes med all sannolikhet samtidigt som torpen anlades. Till skillnad mot de 

rätdragna skiftesmurarna är stengärdena mer anpassade efter terrängen och hade troligen som 

syfte att stängsla in torpets lilla trädgård och odlingsmark gentemot betesdjuren. Med tanke på 

                                                 
90 Storskifteskarta 1812-1815, Dörarp socken, Toftaholm nr 02. 
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att det finns så få stengärden på området, vilket är unikt i sig, bör man ta till vara och 

synliggöra de som finns.   

  

Oshultet  

Oshultet har flera natur- och kulturlämningar och är ett område som bör prioriteras för att 

gynna den biologiska mångfalden och bevara kulturarvet. Med tanke på att Oshultet är 

upptaget i fornminnesregistret bör man som man gjort undvika att plantera gran i anslutning 

till lämningarna91. Man bör även undvika att täcka lämningarna med ris som dels skymmer 

dem men vid stora kvantiteter även kväver markskiktet. Trots att lämningen är känd och 

skyddas enligt kulturminneslagen är det en av de sentida lämningar som har tagit mest skada i 

samband med stormen och framförallt upparbetningen därefter92. 

 

Sågtorpet 

Sågtorpet är jämfört med de övriga torpen i undersökningen en av de bebyggelselämningar 

med flest kulturlämningar kvar. Torplämningen är väl lämpad att lämnas som en lucka i all 

produktionsskog. Vid omplantering bör man lämna området med kulturväxterna, husgrunden 

och odlingsrösena öppet som den glänta det en gång var för att bevara de spår som finns i ett 

annars monotont landskap. Genom att gynna lövet och bevara de äldre träden finns 

möjligheter till en ökad biologisk mångfald. De öppna ytorna främjar både ört- och 

gräsvegetation samt bidrar till att odlingsrösena blir solbelysta vilket gynnar värmeälskande 

arter. En glänta av detta slag är även lämplig ur viltsynpunkt, vilket är ännu en orsak till att 

detta område bör lämnas ifred från produktionsskog.  

 

Hjortängsbacken 

Förutom odlingsrösena och stenmuren finns endast jordkällaren och en hög med sten och lite 

tegel intill den kvar. Det är möjligt att denna hög är resterna av ett torp, men jordkällaren är i 

mycket gott skick och kan genom granarna som har stått uppe på dess sidor härledas till att ha 

lämnats för 50-70 år sedan. Enligt Eriksson och Svensson byggdes jordkällare i huggen sten 

vid sekelskiftet 1800/1900, vilket kan stämma med uppgifterna i källmaterialet om torpets 

uppkomst. I övrigt finns inte mycket kulturlämningar kvar, vilket gör att området har lägre 

prioritet vad gäller ”kultur/naturvärdes-lucka”. Man bör dock undvika att plantera gran i 

anslutning av lämningarna eftersom risken för skador bland annat i form av rotsprängning 

ökar.  
                                                 
91 Se bilaga nr 7, Riksantikvarieämbetet: RAÄ nr Dörarp 70:1. 
92 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19880950.HTM. 
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Stubbatorpet 

De kulturella lämningarna och historiska skälen till att platsen bör lämnas som en liten glänta 

är uppenbara, men här finns också bra förutsättningar för en biologisk mångfald. Här finns 

flera odlingsrösen och fler stengärden än på något annat torp, men framförallt därför att jorden 

tidigare varit bearbetad. Eftersom platsen tidigare hållits öppen är jordmånen bättre. Allt detta 

gör att arter kan få möjlighet att återetablera sig. Vid en rangordning av de olika torpen är 

Stubbatorpet dock inte lika högt prioriterat som Lugnet, Sågtorpet och Oshultet, vilka har fler 

kombinationer av natur- och kulturvärden.  

 

Lugnet  

Lugnet är även det en plats som inte bör igenskogas, då här finns flera kulturlämningar kvar i 

ett naturskönt område. Landskapet har fortfarande karaktären av ett öppet gårdslandskap med 

stengärden, rösen och husgrund samt flera kulturpräglade växter. På platsen finns en gammal 

hamlad oxel liksom två flerstammiga lönnar vilka benämns som naturvärdesträd enligt PEFC-

certifieringen då de tillhör kategorin: Bärande träd och vårdträd samt träd som tidigare 

hamlats liksom äldre vidkroniga träd i igenvuxna kulturmarker93.   

 

Allmänna kommentarer 

Tanken bakom förslagen till lämpliga platser där man inte bör bedriva skogsproduktion är att 

inte bara en disciplin ska gynnas utan att man med en enda åtgärd kan sammanföra olika 

intresseområden och gynna dem på en och samma plats.  

Ur kulturell synvinkel är detta viktigt, dels för den lokala historien men även 

regionalt, att några av torplämningarna belägna i dessa perifera områden bevaras för 

eftervärlden. Även om de endast fanns under en relativt kort tidsperiod ger de mycket 

information om den vanliga människans levnadsförhållanden och villkor. Historiskt sett har 

inte många år förflutit sedan man levde här men sett till den tekniska utvecklingen och 

levnadsstandarden verkar det som ett jättetidsglapp mellan då och nu.  

Vid skoglig verksamhet bör försiktighet iakttas i anslutning till kulturlämningarna. 

Man bör undvika att som man gjort vid Lugnet placera upplaget av virke på tomten och 

platsen för boningshuset. Även om grunden kanske inte är synlig idag förstörs 

helhetsintrycket i landskapet då man trots allt tydligt kan föreställa sig husets tidigare 

placering. I detta fall hade det varit möjligt att lägga virket på en annan plats. Vi anser att det 

                                                 
93 Södra, Certifierad skog enligt PEFC. 
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är nödvändigt att förbättra informationen och öka kunskapen om kulturlämningarna hos 

samtliga berörda för att förebygga framtida skador. I Norrmans rapport betonar man just 

vikten av att öka kunskapen för att minska skadorna, som till största del orsakas av 

markberedning. En god ide vore även att sätta upp varnings/informationsskyltar vid 

lämningarna.  

 

Slutsatser 
Vårt syfte med undersökningen har varit att undersöka dessa frågeställningar: 

Vilka naturvärden bidrog stormen Gudrun till?  

- Skiljer sig uppkomsten/mängden av stormrelaterade naturvärdena i Natura 

2000-området från den närliggande produktionsskogen? 

Hur ser förekomsten av stormrelaterade naturvärden ut i förhållande till PEFC-

certifieringens rekommendationer? 

 

I samband med stormen Gudrun har framförallt naturvärden i form av lågor, torrakor och 

kantzoner bildats. I Natura 2000-området har det skapats färre lågor och torrakor i förhållande 

till produktionsskogen. De lågor och torrakor som sparats i produktionsskogen är skapade av 

Gudrun men har blivit kapade vid upparbetningen. Till övervägande del består de av gran och 

är likåldriga. Majoriteten av lågorna och torrakorna har en omkrets under 0,5 meter och är 

kortare än de naturligt skapade i Natura 2000-området. Det har till antal sparats fler lågor och 

torrakor i produktionsskogen än vad som skapats naturligt i Natura 2000-området. De flesta 

lågorna i Natura 2000-området är även de av gran. I Natura 2000-området finns även lågor 

och torrakor av varierande ålder och art som inte enbart är orsakade av stormen. De enligt 

PEFC rekommenderade tio torrakorna/hektar uppfylls inte naturligt i Natura 2000-området. 

 Kantzonerna som skapats mellan Natura 2000-området och produktionsskogen är 

enkelriktade och av artificiell karaktär. Produktionsskogens kantzoner mot vattendrag är 

häckliknande bestående av en trädrad med en skarp kant mot hygget. Kantzonerna skapade av 

stormen bildas inte så som man förespråkar i PEFC-certifieringens rekommendationer 

naturligt. 

 I produktionsskogens provytor finns inga naturvärdesträd som uppfyller PEFC-

certifieringens rekommendationer. I Natura 2000-området finns ett flertal naturvärdesträd. Ett 

fåtal har påverkats av stormen. 

I fråga om naturvärdena har stormen varit positiv för produktionsskogen, så till vida 

att det direkt och indirekt har uppstått naturvärden i form av torrakor och lågor, det vill säga 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 65

död ved, vilket saknats innan. Det hade däremot varit möjligt att spara mer värdefulla 

naturvärden i form av längre och tjockare lågor och torrakor. I Natura 2000-området har 

stormen inte medfört lika stor skada och tillskottet av död ved orsakad av stormen har varit 

marginell, och inte av lika stor omfattning som i den monotona produktionsskogen. Vill man 

undvika liknande störningar i framtiden är det en fördel om skogen till viss del består av 

lövträd. Frågan är ifall gran är mest lönsam då det är den art som drabbats hårdast av stormen. 

I skogen i Natura 2000-området finns en större art- och åldersvariation av död ved vilket 

stormen bidragit till ytterliggare. Stormen har alltså även varit positiv för naturvärdena i 

skogen i Natura 2000-området då högre biologisk mångfald gynnas.  

 

Vilka kulturvärden finns i området och hur har de påverkats av stormen Gudrun? 

      -    Vilka platser är lämpliga att undanta från produktionsskog till förmån för 

miljövården? 

På Toftaholms utmark finns kulturvärden i form av 8 fornlämningar och 4 torplämningar. 

Framförallt rösena och stengärdena har blivit skadade av rotvältor och mekanisk bearbetning 

efter stormen. De synliga torpgrunderna är marginellt skadade. Tre av torpgrunderna är 

troligtvis täckta av virkesupplag. Omfattningen av de mekaniska skadorna på lämningarna är 

oberoende av om de är registrerade som fornlämningar eller ej, utan beror på hur synliga de är 

i landskapet. Skadorna orsakade av rotvältor kan minimeras genom att undvika plantering av 

gran på eller i närheten av lämningarna. Lämningar där det finns lövträd har påverkats mindre 

av stormen.  

De platser vi anser är lämpliga att undanta från produktionsskog är följande 

lämningar:  

Lämningar med höga kultur- och naturvärden med stora utvecklingsmöjligheter: 

• Sågtorpet 

• Lugnet 

• Oshultet 

• Fornlämning 168:1, höjden 

Lämningar av kulturvärden med stor potential för naturvärden. 

• Stubbatorpet 

• Hjortängsbacken 
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Övrigt 
Grön skogsbruksplan-ger dig ett helhetsgreppet på ditt skogsbruk, Södra, Certifierad skog 
enligt PEFC 
Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC, Sydsvensk tillämpning och anpassning.   
    Gäller de delar som direkt berör skogsägare. /05-22-11 
Södras skogsbruksplan, fastighet Toftaholm (Dörarp 5:127) 1996 
  
Intervju: Karl Eric Andersson, Dörarp 2007-04-25 
 
Fotografier: Isabelle Ahlm & Åsa Johansson 
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Bilaga 4 

Utdrag ur miljöbalken 

Skogsstyrelsen har lagt fram miljömål enligt riksdagens direktiv.94 Miljömålen består av fyra 

delmål som ska uppfyllas inom en generation. Miljömålen ska bidra till att skydda skogen och 

skogsmarkens värde för biologisk produktion och den biologiska mångfalden, 

kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas.    

Enligt delmål 1 skall 90 000 ha nya skyddsvärda skogsmarker i Sverige undantas från 

skogsproduktion till år 2010. 

Enligt delmål 2 skall förstärka den biologiska mångfalden i skogen. Genom att bevara mer av 

mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog fram till år 2010 på följande 

sätt: 

• mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i hela landet och med avsevärt mer i 
områden där den biologiska mångfalden är särskilt hotad, 

• arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %, 

• arealen gammal skog skall öka med minst 5 %, 

• arealen mark föryngrad med lövskog skall öka. 

Delmål 3, 2010. Skydd för kulturmiljövärden 

Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på 

övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. 

Delmål 4, 2005. Åtgärdsprogram för hotade arter 

Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som har behov av 

riktade åtgärder. 

 

 

 

                                                 
94 För nedanstående stycke se: 
http://www.miljomal.nu/nar_vi_malen/miljomalen/delmal12.phpr 
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Bilaga 5 

Utdrag ur Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150 95 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens 
bedömning innebära bl.a. följande:  

• Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras.  

• Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.  

• Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker.  

• Skogarnas naturliga hydrologi värnas.  

• Brändernas påverkan på skogarna bibehålls.  

• Skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena 
bevaras och förstärks.  

• Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i trädslagssammansättning 
värnas.  

• Kulturminnen och kulturmiljöer värnas.  

• Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas till vara så att den bidrar till god 
folkhälsa.  

• Hotade arter och naturtyper skyddas.  

• Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och livskraftiga bestånd.  

• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras.  

• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte.  

                                                 
95 För nedanstående stycke se: 
http://miljomal.nu/om_miljomalen/miljomalen/mal12.php#generation 
 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 74

 
Bilaga 6 

Ur Standard för certifiering av skogsbruk enligt PEFC  
Död ved 

Enligt PEFC ska död ved värnas vid skoglig avverkning, med undantag av klenare 

avverkningsrester. I mån av tillgång lämnas minst tio högstubbar eller torrträd per hektar, 

främst de grövre. Lågor skall sparas regelmässigt och de som är minst 30 cm i brösthöjd 

sparas alltid.  På föryngringsytorna lämnas alltid ny död ved av naturvärdesträd och tidigare 

ved lämnad av naturhänsyn. Minst tre högstubbar eller ringbarkade träd per hektar avverkad 

yta ska lämnas vid föryngringsavverkning och grövre gallring i annat än ek- och bokbestånd. 

De ska skapas av de grövre träden av respektive trädart och vara minst 25 cm i brösthöjd vid 

föryngringsavverkning och 10 cm vid gallring och minst tre meter höga. Minst två av dem bör 

vara lövträd eller tall. I ek- och bokbestånd skapas eller lämnas i medeltal minst två 

ringbarkade träd eller högstubbar av huvudträdslaget per hektar avverkad yta.  

I hänsynsytor, kantzoner och på impediment lämnas färska vindfällen. I övriga 

områden lämnas enstaka vindfällen. Föreligger det dock risk för massförökning av 

skogsskadeinsikter medges undantag för gran. Standarden syftar på sikt till 2-3m³/ha eventuell 

död fast ved. Vanliga stubbar inräknas inte.  

 

TSUNAMI 2-2008 Toftaholms utmark - en inventering av natur- och kulturvärden två år efter stormen Gudrun
Isabelle Ahlm & Åsa Johansson



 75

Bilaga 7 

Fornlämningsbild - Utdrag ur FMIS 2007-04-17 
Dörarp 46:1  

Maritim lämning: jakt och fångst 

Medeltid - Nyare tid 

Katsor synliga vid mycket lågt vattenstånd. På bygdens dialekt benämns de ”bosta hommor” 

 

Dörarp 169:1 

Dammvall ca 260 meter lång, 6 meter bred och 1-2,5 meter hög. Vallen är plan på ovansidan 

ca 1 meter bred där det går en stig. Det troliga är att vallen är uppbyggd av sten som nu är 

övertorvad och gräsbevuxen.  

 

Dörarp 167:1 

Fossil åkermark, cirka 400x50-390 meter (N-Ö) bestående av cirka 500 röjningsrösen och 1 

husgrund? Röjningsrösena är 3-7 meter i diameter och 0,2-2,7 meter höga. Området går inte 

att begränsa åt norr och syd då röjningsrösena försvinner in i tät granplantering och lövsly. 

Husgrunden är 29x6 meter (30-330gon) och består av 2 meter breda stenrader 0,1-0,3 meter 

höga. I mitten finns en yta tom på sten. Sentida 

 

Dörarp 41:1 

Rest av stensättning, oval och ofylld. Två kantstenar samt en stävsten finns kvar. Stävstenen 

är 1,2 meter hög, 0,3 meter bred och 0,7 meter tjock. 1meter 58 gon om denna står en 1meter 

bred (10-210 gon), 0,2-0,5 meter hög och 0,1 meter tjock kantsten. Den andra kantstenen 

ligger 2m 10gon om den förra och är 0,5 meter hög, 0,6 meter bred (50-250 gon) och 0,1 

meter tjock 

 

3m 110gon om nr 1 (den andra kantstenen) är 2 rest sten, 0,7 meter hög, 0,6 meter bred (30-

230 gon) och 0,4 meter tjock. Även denna sten har troligen ingått i en stensättning. Området 

omkring är röjt.  

 

Dörarp 45:1 

Rest sten, gråsten, 1,05 meter hög, 1 meter bred, (ÖNÖ-VSV) och 0,2 meter tjock närmast 

rektangulär genomskärning. Stenen lutar cirka 5 grader åt NNV. Troligen i sen tid. 
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Cirka 250 meter N 20 grader Ö om den resta stenen påträffades ekpålar vid sänkning av ån år 

1924. Ekpålarna var cirka 25 till antalet och ställda i hästskoform på ca 15-20 m längd och 0,6 

meter under markytan.  

 

Dörarp 166:1 

Område för ålfiske ca 50x20 meter (Ö-V) I centrum av området på var sida om Toftaån finns 

stensamlingar så att endast en smal ränna cirka 1 meter bred förbinder de öppna vattenytorna 

på var sida.  

 

Dörarp 170:1  

Fossil åkermark, ca 330x100-170 meter (N-S) bestående av cirka 150 röjningsrösen. 

Röjningsrösena är 3-5 meter i diameter och 0,2-0,7 meter höga.  

 

Dörarp 70:1  

Bebyggelselämning, medeltid, nyare tid 

Bebyggelselämning, sentida, cirka 200x100-180 meter (N-S) bestående av 3 husgrunder, 
varav en med spismursröse (längst i norr), rest av 1 jordkällare, samt röjningsrösen. 
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