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Jönköpings kommun är rik på naturupplevelser 
och höga naturvärden. Här finns vidsträckta myrar, 
djupa mörka granskogar, ett småskaligt odlingsland-
skap, ädellövsrika branter, Vättern och många an-
dra sjöar och vattendrag. Vi har stor anledning att 
känna oss stolta över vår natur! För att kommande 
generationer ska få uppleva allt detta är det viktigt 
att vi tillsammans bevarar, sköter och utvecklar de 
naturvärden som finns.
     Kunskap om kommunens värdefulla natur är en 
förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla och 
stärka den biologiska mångfalden, nå ett långsiktigt 
hållbart samhälle och också i framtiden ha tillgång 
till vår variationsrika natur för upplevelser och 
avkoppling. 
     I detta första naturvårdsprogram för Jönkö-
pings kommun har vi samlat aktuell kunskap om 
den värdefulla naturen i kommunen. Nära 1 700 

Förord

beskrivningar av värdefulla naturområden har det 
blivit. Aldrig tidigare har kunskapen om kommu-
nens natur varit så god och lättillgänglig. 
     I programdelen, som är den del Du nu läser i, 
beskrivs Jönköpings natur i stora drag, lagstift-
ningen som berör naturvården och kommunens eget 
naturvårdsarbete. Programdelen innehåller även mål 
för kommunens naturvårdsarbete och förslag till 
åtgärder samt vilka nämnder som ansvarar för vad. 
     Naturvårdsprogrammet ger oss en tydligare 
plattform för det kommunala naturvårdsarbetet. 
Programmet ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för alltifrån fysisk planering till den naturintres-
serades val av utflyktsmål. Vår förhoppning är att 
programmet kommer bli ett viktigt redskap i vår 
strävan att bevara ett rikt landskap med alla de 
arter som hör hemma i vår kommun. 

Ann-Mari Nilsson                                                               Elin Lagerqvist
kommunalråd                               kommunalråd

Beskrivningarna av naturområdena finner Du i objektskatalogen på bifogad CD-skiva där du via kartor kan 
hitta alla beskrivna naturområden. Naturvårdsprogrammet i sin helhet finns också tillgängligt på kommunens 
hemsida, www.jonkoping.se/naturvardsprogram. 
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Naturvårdens arbete handlar om att bevara natu-
rens variation av djur och växter, landskapsformer, 
naturformer och geologiska bildningar. Det innebär 
med andra ord att skydda det vi kallar den biologis-
ka mångfalden. På samma gång handlar det om att 
möta människans behov av att nyttja naturen och 
allt som naturen ger. En viktig uppgift i naturvårds-
arbetet är att samla in kunskap om naturen och att 
redovisa vilka områden i landskapet som är särskilt 
värdefulla ur naturvårdssynpunkt. 
     Även om arbetet med naturvårdsfrågor pågått i 
Jönköpings kommun under lång tid är detta första 
gången som ett naturvårdsprogram utarbetats. En 
stor del av naturvårdsprogrammet är en samman-
ställning över vilka naturområden som är de allra 
viktigaste för den biologiska mångfalden i vår kom-
mun och ibland i Sverige och t.o.m. i världen. Det är 
även ett dokument med mål och åtgärder för hur de 
värden som finns idag ska kunna bestå i framtiden. 
     Naturvårdsprogrammet består av två delar, en 
programdel och en objektskatalog. Programdelen 
innehåller texter om naturen i kommunen, lag-
stiftning som berör naturvårdsarbetet samt stra-
tegi för kommunens kommande naturvårdsarbete. 
Objektskatalogen består av kartor där de värdefulla 
naturområdena presenteras samt en mer ingående 
beskrivning av varje naturområde, en så kallad 
objektsbeskrivning. Objektskatalogen innehåller be-
skrivningar av nära 1 700 naturområden och finns 
redovisad på en CD-skiva som medföljer program-
delen. Till programdelen medföljer även kartor som 
geografiskt visar objektkatalogens områden.

Naturvårdsprogrammet syfte är att samla och öka 
kunskapen om var i kommunen de värdefullaste 
naturområdena finns. Programmet redogör också 
för målen med kommunens eget naturvårdsarbete 
och de åtgärder som ska genomföras. I takt med 
ökad kunskap kommer det att bli lättare att rikta 
åtgärderna rätt.

Programmets övergripande mål:

• Sammanställa och öka kunskapen om 
 värdefulla naturområden i kommunen

• Öka förståelsen för naturvårdsfrågor 

• Vara ett underlag för kommunens strategi i   
 naturvårdsarbetet

• Underlätta vid fysisk planering

• Vara ett underlag för bevarande och vård av  
 värdefulla naturområden

• Göra information om kommunens 
 naturvärden lätttillgängliga 

• Framhålla naturtyper och arter som är 
 speciella för vår kommun

Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag i 
arbetet med fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, 
skötselåtgärder, bygglovärenden m.m. och en värde-
full informationskälla för markägare och allmänhet.
Programmet uppfyller barnkonventionen eftersom 
natur med höga värden vanligtvis är variationsrika 
och ger kreativa miljöer.

Inledning

Syfte

Odlingslandskapet i Uppgränna
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Naturvårdsprogrammets 
omfattning och status                           
Naturvårdsprogrammet är ett sektorsunderlag för 
kommunens översiktsplanering och lyfter fram 
naturvårdens intressen. Programmet är även ett un-
derlag för kommunens inriktningsmål för naturen.
     Målen och åtgärderna som redovisas i programmet 
berör mark som förvaltas av kommunen och be- 
gränsas till kommunens eget arbete med naturvård. 
Det är viktigt att kommunen fungerar som ett gott 
föredöme inför andra markägare samtidigt som det 
finns mycket höga naturvärden på kommunens mark 
som kräver hänsyn och ofta även skötsel. Många 
mål och åtgärder är även kopplade till allmänna 
naturvårdsfrågor, t.ex. information, kunskapsupp-
byggnad, naturguidning och samarbete i naturvårds-
frågor.  Programmets mål och åtgärder ska genom-
föras under programperioden 2009-2013. I slutet 
av perioden ska en revidering ske. I samband med 
det årliga budgetarbetet ska uppfyllelsen av mål och 
genomförandet av åtgärder följas upp. Objektskata-
logen ska uppdateras löpande och med högst tio års 
mellanrum ska en större revidering ske.  Tekniska 
utskottet har huvudansvaret för att programmets 
mål och åtgärder uppnås. För många av målen och 
åtgärderna ansvarar stadsbyggnadsnämnden medan 
stora delar av det praktiska utförandet ligger på tek-

niska nämnden. Andra nämnder som också berörs 
är miljönämnden, skol- och barnomsorgsnämnden, 
gymnasienämnden samt fritidsnämnden.
     Naturvårdsprogrammet grundar sig på de 
värdefulla naturområden som är särskilt utpekade i 
översiktsplanen samt en lång rad inventeringar som 
gjorts i kommunen. Det är främst på grund av bio-
logiska men även i viss mån geologiska värden som 
de redovisade naturområdena valts ut. Områden 
som enbart är värdefulla för friluftslivet eller har 
kulturhistoriska värden behandlas inte, men dessa 
aspekter ingår som ett kriterium i värderingen av 
naturområdena. 
     Redovisningen av värdefulla naturområden är 
inte heltäckande. Områdena som redovisas baseras 
på dagens kunskap (2008) och därför kan en om-
värdering av värdena ske när ny kunskap kommer 
till. 
     De inventeringar som genomförts är i de flesta 
fall översiktliga. Det innebär att en djupare inven-
tering av ett visst område kan bli nödvändig om 
området berörs av t.ex. fysisk planering. Områ-
dena som redovisas har inget automatiskt skydd, 
men hänsyn ska tas till områdenas naturvärden vid 
avvägningar i samband med fysisk planering och 
exploatering. Naturvärden i områdena med de två 
högsta naturvärdesklasserna (1 och 2) ska skyddas 
från exploatering eller negativ påverkan. 

Inledning

Strömsbergs bokskog i vårskrud i Jönköping
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Kommunfullmäktige gav 2003 stadsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att utarbeta ett naturvårdsprogram. 
Stadsbyggnadskontoret är projektägare och projekt-
ledare för programmet är stadsbyggnadskontorets 
ekolog. Programmets framtagande och utformning 
har främst utförts av två projektanställda biologer, 
men i projektet har det även ingått en projektgrupp 
med representanter från kommunens olika förvalt-
ningar. Utöver stadsbyggnadskontoret har tekniska 
kontoret (kommunägd mark) och miljökontoret 
(vatten) deltagit. Styrgrupp har varit tekniska 
utskottet. Samarbete har också skett med Länssty-
relsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen och stads-
byggnadsnämndens Naturvårdsgrupp som består av 
föreningar och organisationer samt tjänstemän från 
kommunen.
  
Arbetsmetodik      
Det första steget i arbetet med naturvårdsprogram-
met var att sammanställa objektskatalogen som be-
skriver värdefulla naturområden. Arbetet bestod av 
materialinsamling, återinventering och sammanställ-
ning av allt material. Underlagsmaterialet bestod i 
huvudsak av kommunala, regionala och nationella 
inventeringar. Några av de viktigaste underlagen har 
varit Skogsstyrelsens nyckelbiotops- och sumpskogs-
inventering, länsstyrelsens våtmarksinventering och 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 

Framtagande av naturvårds-
programmet                                        

Se mer om detta i kapitlet Objektskatalogen. I ett 
tidigt stadium skickades en förremiss ut till före- 
ningar med anknytning till naturvård samt hem-
bygdsföreningar i kommunen för att få in ytterligare 
synpunkter på värdefulla naturområden. 
     Underlagsmaterialet samlades i naturdatabasen 
som är ett geografiskt informationssystem (GIS) som 
byggts upp inför programmet. Förarbetet utmyn-
nade i en preliminär sammanställning av ca 5 500 
ytor som ingått i olika typer av inventeringar. Vissa 
områden hade inventerats inom ramen för flera 
olika projekt och många ytor överlappade därför 
varandra. Till dessa ytor tillkom även uppgifter på 
rödlistade arter och skyddsvärda träd. Med ut-
gångspunkt från underlagsmaterialet gjordes nya 
avgränsningar geografiskt och objektsbeskrivningar 
författades. På stadsbyggnadskontorets kartavdel-
ning skapades en databas där all textinformation för 
varje objekt samt dess geometrier matades in. 
     Eftersom en stor del av arbetet har bestått av att 
sammanställa den information som redan finns har 
endast ett mindre antal områden besökts. Besöken 
har gjorts på grund av bristfällig eller gammal 
information, behov av komplettering, kontroll av 
hävdstatus, ingrepp eller markomvandling m.m. 
Under arbetets gång har sammanlagt ca 250 områ-
den besökts.
     Genom arbetet med naturvårdsprogrammet har 
kunskapsbrister kunnat uppdagas och några förslag 
på nya inventeringar föreslås under kapitlet Mål och 
åtgärder, avsnittet Nya kunskaper.  

Inledning

Utsikt från Uvaberget vid Tenhultasjön
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Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om mångfald inom 
arter, mellan arter och av ekosystem. Variationen 
mellan arter är ofta lätt att se och det är oftast den 
man menar när man talar om biologisk mångfald. 
Inom vissa organismgrupper finns en stor mångfald 
av arter, medan andra grupper har ett mindre antal 
arter. Insekter är den grupp av organismer som har 
den största biologiska mångfalden på artnivå. I 
Sverige finns ca 25 000 arter insekter, men bara 475 
ryggradsdjur (fiskar, fåglar, däggdjur, grod- och kräl-
djur). Totalt finns det så mycket som 58 000 idag 
kända arter av växt- och djurarter i Sverige. 
     Den genetiska variationen inom en art är mycket 
viktig för dess överlevnad. Det är exempelvis den 
genetiska variationen som gör att vissa individer av 
en art kan leva i ett kallt klimat, medan andra indi-
vider av samma art inte klarar av det. En glasbjörk 
från Skåne skulle troligen dö om den planterades 
i en fjällbjörkskog i Norrland. Fjällbjörken och 
glasbjörken tillhör samma art men är anpassade till 
olika klimat. Det är bl.a. den genetiska variationen 
som möjliggör att arter kan anpassa sig till olika 
miljöer. Den är också på lång sikt en grund för evo-
lutionen och uppkomsten av nya arter. 
     Ibland talar man om biologisk mångfald på eko-
systemnivå. En hög biologisk mångfald på ekosys-
temnivå betyder att det finns många olika naturtyper 
med olika artsammansättningar. 
     Artrikedom används ofta som ett sätt att jämföra 
områden med en likartad naturtyp. En slåtteräng 
med 50 kärlväxtarter är mer värdefull ur biologisk 
mångfalds synpunkt än en gödslad hage med tio 
kärlväxtarter. Vid jämförelse mellan naturtyper är 
dock inte artrikedom något bra kriterium för natur-
vårdsbedömning eftersom vissa naturtyper är natur-
ligt artfattiga. Högmossen på Dumme mosse är t.ex. 
artfattig i jämförelse med Vretaholms eklandskap.  

Det finns många goda anledningar till att bevara 
den biologiska mångfalden. Ofta pratar man om 
ekologiska, praktiska, estetiska och etiska skäl. 
     Den biologiska mångfalden har ett grundläggande 
värde genom att den i stor utsträckning är en förut-
sättning för livsuppehållande processer och eko-
systemens funktioner. Alla de miljontals arter som 
existerar idag bidrar till att bevara de miljöförhållan-
dena som både vi och de själva är beroende av. 
     På ekosystemsnivå ger naturen oss ett antal eko-
systemstjänster som alltmer uppmärksammas när 
natur förstörs eller påverkas negativt. Vi har stor 
nytta av naturen på ekosystemsnivå för vår över-
levnad, vilket vi kanske för det mesta räknar som 
självklart. Några viktiga ekosystemtjänster är:

• Pollinerande insekter

• Vatten- och luftrening

• Syreproduktion

• Naturliga skadedjursbekämpare

• Jordbildning (bl.a. till att odla på)

• Dämpning av stormar

• Motstånd mot erosion

• Utjämning av vattenflöde

• Produkter som virke, bär, fisk och vilt

Många arter är av direkt nytta för oss som mat. 
Vi hämtar även andra råvaror i form av gener eller 
ämnen från växt- och djurriket till olika industriella 
ändamål, t.ex. inom medicinen. Många arter har 
användningsområden som vi inte upptäckt ännu. 

Vikten av att bevara 
mångfalden                                                      

Liten guldvinge på ängsvädd Stensholmskärret, restaurerad våtmark
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När en art går förlorad försvinner därför framtida 
chanser att använda oss av den. 
     Möjligheten att få uppleva olika arter och olika 
typer av naturområden berikar våra naturupplevel-
ser och vår vardag. Vi njuter av ängens alla blommor, 
vårens fågelsång och att få fylla vår svampkorg på 
hösten i skogen. Det påverkar oss känslomässigt 
positivt! Vi har även ett ansvar gentemot kommande 
generationer. När en art utrotas är det en förlorad 
valmöjlighet för framtida generationer om de vill 
bevara den. Sedan får man inte heller glömma att 
andra arter har rätt att existera för sin egen skull 
och inte bara vara till för mänskligheten. 

Biologisk mångfald

Hotade arter                                                                                        

Mosippan har minskat starkt i hela syd- och mellansve-
rige och bedöms vara sårbar (VU). Den växer ofta på 
hedartad mark 

Det är naturligt att mångfalden av arter förändras, 
att arter utrotas och att andra arter uppkommer. 
Den takten som arter utrotats de senaste 100 åren 
är dock långt mycket snabbare än de naturliga för-
ändringarna. Arters fortlevnad hotas främst av en 
samhällsutveckling som medför alltför snabba, stor-
skaliga och omfattande miljöförändringar. Arters 
anpassning till nya livsförutsättningar är en långsam 
process. Få arter hinner därför anpassa sig genom 
ett naturligt urval. Bland arter som har försvunnit 
från Jönköpings län finner vi t.ex. blå kärrhök och 
dvärglåsbräken som förr hade sin enda kända små-
ländska växtplats i Hacklarsbo i Jönköping.  
     Den vanligaste orsaken till att arter minskar eller 
försvinner är att deras livsmiljöer störs eller för-
ändras. Det beror främst på moderna markanvänd-
ningsmetoder men också på försurning, övergöd-
ning och klimatförändringar. Förändringarna kan 
leda till att livsmiljöerna helt enkelt försvinner eller 
till att endast mindre arealer finns kvar av tidigare 
stora utbredningsområden. 
     Alla störningar är inte negativa för en art eller 
en livsmiljö. Naturliga störningar, som exempelvis 
skogsbränder och stormar, kan skapa variationsrika 
miljöer där det finns livsrum för en mängd olika 
växt- och djursamhällen. Människans aktivitet kan 
också bidra till artdiversitet. Hävd i form av slåtter 
eller bete är exempel på störningar som pågått under 
en lång tidsperiod och som bland annat gynnat 
konkurrenssvaga arter.
Igenplantering av öppen mark, intensivare odling, 
gödsling och upphörd hävd är några faktorer som 
hotar ett stort antal arter i odlingslandskapet. I 
skogen är det slutavverkning, monokulturer, dikning 
och brist på död ved som minskar mångfalden. 
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Kontakt och utbyte mellan olika grupper av samma 
art är viktig för artens överlevnad. Isolering av arter 
leder till genetisk utarmning och så småningom 
till utdöende. Vargstammen i Sverige på cirka 170 
(vintern 2008/09) härstammar från så få som tre in-
divider, vilket lett till genetiska problem som inavel. 
     Konsekvenserna av en arts minskning kan slå 
olika hårt på mångfalden beroende på hur betydelse-
full arten är för andra arter. Spillkråkan är t.ex. vik-
tig för flera andra arter på grund av att den skapar 
bohål. Andra allvarliga hot mot arters överlevnad är 
miljögifter och luftföroreningar.

Den biologiska mångfalden kan påverkas starkt 
negativt av främmande arter som avsiktligt eller 
oavsiktligt, med människans hjälp, har flyttats till 
ett område som ligger utanför organismens naturli-
ga och möjliga utbredningsområde.  Även genetiskt 
modifierade organismer (GMO) klassificeras för det 
mesta som främmande arter.  Invasiva främmande 
arter utgör ett hot eftersom de sprider sig invasions-
artat och konkurrerar ut naturligt förekommande 
arter. Exempel på organismer som spritt sig från 
trädgårdar och odling och finns i kommunen är 
spansk skogssnigel, kirskål, jätteloka och jättebalsamin. 
Andra här kända arter är mink och vattenpest och 

Främmande arter                                                      
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I Jönköpings kommun har för närvarande 295 röd-
listade arter rapporterats till hotartsregistret, (bilaga 
8). Av dessa klassas 110 arter som hotade (dvs. de 
har förts till grupperna CR, EN eller VU). Dessutom 
finns cirka ett hundratal arter som bedöms vara re-
gionalt hotade. Sammanställningen baseras på upp-
gifter inkomna efter 1980. Antalet fynd av hotade 
arter är stort i Jönköpings kommun i förhållande 
till de andra kommunerna i länet. Det kan bero på 
att vissa områden är naturligt mer artrika än andra, 
men kommer sig även av att inventeringsinsatsen 
och viljan att rapportera in fynd skiljer sig åt mellan 
de olika kommunerna. Även kommunens stora yta 
spelar givetvis in. Rapporteringen av påträffade 
hotade arter är mycket viktig och ett grundläggande 

steg i arbetet med bevarandet av arter. På artpor-
talen kan man även rapportera in förekomster av 
hotade arter av däggdjur, kräldjur, groddjur, fåglar, 
fiskar, kärlväxter, mossor, svampar, lavar, alger och 
evertebrater. Man kan också rapportera genom att 
maila, skriva eller ringa till länsstyrelsen.      
     De flesta rödlistade arterna i kommunen tillhör 
grupperna svampar, evertebrater, kärlväxter och 
lavar. Av de rödlistade arterna är de flesta, ca 61 %, 
bedömda som missgynnade (NT). De missgynnade 
arterna bedöms inte vara direkt hotade, men deras 
framtid är osäker på grund av någon brist eller för-
ändring i deras miljö. Av de rödlistade arterna be-
döms cirka 1 % vara akut hotade (CR), 10 % starkt 
hotade (EN) och 27 % sårbara (VU). Artdataban-
ken har bedömt att risken för dessa arter att dö ut 
från Sverige under den närmaste hundraårsperioden 
är över 10 %.  I kommunen har kärlväxtgruppen 
flest hotade arter med ca 30 %.
     I de svenska miljömålen framgår att vi ska ar-
beta för att bevara den biologiska mångfalden. De 
arter som kommer att försvinna först är de hotade 
arterna. Blir vi bättre på att bevara de rödlistade 
arternas livsmiljöer i framtiden kommer dessa arter 
inte längre att vara hotade och rödlistan kommer att 
minska. (Läs mer under ansvarsmiljöer.) 

Rödlistade arter i kommunen                                                           

Antal rödlistade och hotade arter inom olika orga-
nismgrupper i Jönköpings kommun.
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Rödlistade Varav hotade (CR, EN, VU)även organismer som orsakar ”nya” sjukdomar. 
Utanför kommunen finns bisamråtta, koloradoskal-
bagge, mårdhund och ullhandskrabba. Globalise-
ring och ökad handel med växter- och djur samt 
ett förändrat klimat gör med stor sannolikhet att 
främmande och invasiva arter kommer att öka i 
framtiden. 

Den svenska 
rödlistans 
kategorier.
Källa: 
ArtDatabanken, 
SLU.

Rödlistan och 
åtgärdsprogram                                                        
Ungefär 5 % av Sveriges växt- och djurarter är ho-
tade av utrotning.  För att kunna vända utdöendet 
och bromsa försvinnandetakten av arter och deras 
livsmiljöer upprättas bl.a. så kallade rödlistor och 
åtgärdsprogram. Den svenska rödlistan utarbetas av 
ArtDatabanken enligt Internationella Naturvårds-
unionens (IUCN) system och förnyas vart femte 
år då arter tillkommer, faller bort eller får ändrad 
status. Den senaste rödlistan är från 2005.
     I rödlistan redovisas en förteckning över de arter 
vars framtida överlevnad inte är säker i landet. Ar-
terna placeras i kategorier som speglar försvinnande-
risken, se tabellen till höger. I Jönköpings län finns 
även en förteckning över arter som bedöms vara 
regionalt hotade eller sällsynta. Rödlistan finns som 
en sökbar databas på www.artdata.slu.se/rodlista. 
Länsstyrelserna arbetar med åtgärdsprogram för 
arter som är i särskilt behov av riktade åtgärder för 
sin överlevnad. Varje länsstyrelse ansvarar nationellt 
för ett antal åtgärdsprogram och för Länsstyrelsen 
i Jönköpings län gäller det barbastell, utter, smal 
dammsnäcka, barkkvastmossa, strandjordtunga, 
strimsporig hjorttryffel samt gräshoppstekel m.fl. 
arter i sanddyner. 
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Jungfrulin används som indikatorart för att bedöma 
hävdade ängs- och betesmarker
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Sverige och samtliga andra EU-länder har ett ansvar 
att bevara de arter och naturtyper som omfattas av 
EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet. 
Det rör sig om 88 naturtyper och ca 150 växt- och 
djurarter samt ett 60-tal häckande fågelarter som 
Sverige åtagit sig att bevara. För dessa ska beva-
randestatusen vara gynnsam. För en del arter har 
Sverige ett speciellt ansvar då en stor del av deras 
europeiska population finns i Sverige. Även för 
vissa naturtyper har Sverige ett särskilt ansvar då de 
är vanligare här än i övriga Europa. De utpekade 
Natura 2000-områdena kan betecknas som värde-
kärnor för arterna och naturtyperna. En för Sverige 
och även Jönköpings kommun utmärkande naturtyp 
är högmossar där fåglar som smålom, trana och 
grönbena häckar. Några andra viktiga naturtyper 
som finns i kommunen är oligo-mesotrofa sjöar som 
Vättern, rikkärr som Hultarps rikkärr, västlig taiga, 
ädellövskog i branter,  slåtteräng samt trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ. Intressanta EU-
arter i kommunen är fransfladdermus och nordisk 
fladdermus som övervintrar i Tabergsgruvan. Andra 
djur är flodnejonöga som finns i Röttleån, nissöga i 
Rocksjön, större vattensalamander i Östra Vätter- 
branterna, flodpärlmussla i Nissan och sandödla i 
Månsarp. Några EU-arter av växter i kommunen 
är brunbräken, slåttergubbe, grön sköldmossa och 
käppkrokmossa.

I Sverige är cirka 300 växt- och djurarter fridlysta. 
Fridlysningen innebär oftast att arten skyddas mot 
plockning, dödande och infångande. Skälet till att 
en art blir fridlyst kan vara att dess fortlevnad är 

Fridlysning

Signalarter eller indikatorarter används ofta som 
stöd och hjälpmedel vid inventeringar för att 
urskilja och kvalitetsbedöma områden med höga 
naturvärden. Såväl kärlväxter, mossor, lavar, svam-
par och insekter kan användas som signalarter. Om 
flera signalarter hittas i ett område tyder det ofta 
på att området hyser höga naturvärden och att det 
även förekommer rödlistade arter. Vissa signalarter 
är även själva rödlistade. En signalart behöver inte 
ha samma indikatorvärde i hela sitt utbrednings-
område utan fungerar olika bra i olika geografiska 
områden och biotoper. Skogsstyrelsen använder sig 
t.ex. av signalarter för att identifiera nyckelbiotoper 
i skogen och Jordbruksverket använder indikatorar-
ter för att bedöma hävdade ängs- och betesmarker. 
Man har satt upp vissa kriterier för att en art ska 
kallas för signalart t.ex. bör den vara lätt att upp-
täcka och möjlig att identifiera i fält, någorlunda 
vanlig med jämn utbredning och starkt knuten till 
biotoper med höga naturvärden. Många signalarter 
påvisar stabilitet eller lång kontinuitet.

Indikator- och signalarter

hotad på grund av att den är sällsynt, att den är 
attraktiv för insamling hos allmänheten eller för att 
förhindra internationell handel med sällsynta arter. 
En art kan vara fridlyst i hela landet, i ett län eller i 
en del av ett län och det är regeringen som beslutar 
om fridlysning. Exempel på arter som är fridlysta 
i hela landet är alla lummerarter, mistel, alla vilda 
orkidéer samt alla grodor, paddor och ödlor. I Jön-
köpings län är dessutom safsa, murgröna, smörboll 
och fältgentiana fridlysta. Förutom de växter och 
djur som är fridlysta är alla vilda fåglar och dägg-
djur fredade i hela landet enligt jaktlagstiftningen. 
För mer information kring fridlysning se t.ex. Läns-
styrelsen i Jönköpings läns hemsida.

Lunglav används som signalart för att identifiera skogs-
områden med höga naturvärden
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Naturtyper och arter
utpekade av EU
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I arbetet med naturvårdsprogrammet har ett antal 
arter valts ut till ansvarsarter för kommunen. Med 
ansvarsarterna menar vi i huvudsak sådana arter 
som är hotade och där kommunen sannolikt hyser 
en viktig del av Sveriges population. Kommunen 
avser att uppmärksamma och prioritera dem inom 
naturvårdsarbetet. Nedan följer de arter som är 
utsedda till ansvarsarter. 

• Utter (VU) Lutra lutra
Den svenska utterpopulationen beräknas i dags-
läget till mellan 1 000 och 2 000 individer. Uttern 
saknas till stor del i de västra delarna av Syd- och 
Mellansverige. Optimala miljöer för utter är vatten 
som erbjuder riklig tillgång på lättfångad föda året 
runt och som har tillgång till platser där uttern kan 
vila ostört och föda upp ungar. I kommunen är utter 
observerad vid bl.a. Skärsjön, Ramsjön, Rocksjön, 
Stensjön, Stora och Lilla Nätaren. Miljögifter i 
födan tros vara den viktigaste orsaken till utterns 
tillbakagång. Idag är trafiken det största hotet.

Ansvarsarter i kommunen • Större barksnäcka (VU) Ena montana
Större barksnäcka är ca 1,5 cm, har ett brunt, ovalt 
koniskt skal och är bunden till de ädellövskogs-
bevuxna branterna utmed Vätterstranden. Arten 
trivs i fuktiga raviner eller på översilningsmark, 
där grundvattnet går i dagen och beskuggningen är 
god. I Skandinavien förekommer arten endast på ett 
fåtal lokaler utmed den östra Vätterstranden mellan 
Jönköping i Småland och Ödeshög i Östergötland. 
Avverkningar utgör det största hotet. 

• Storröding (EN) Salvelinus umbla
Ursprungliga populationer av den sydsvenska stor-
rödingen återfinns idag i endast 15–16 sjöar söder 
om Dalälven och den enskilt största delpopula-
tionen finns i Vättern. De främsta hoten utgörs av 
försurning, konkurrens och predation från introdu-
cerade arter, ökad eutrofiering samt nätfiske. 

• Finnögontröst (EN) Euphrasia 
rostkoviana ssp. rostkoviana
Finnögontrösten är en kärlväxt med tvåläppiga 
blommor som växer på ogödslad betesmark. Arten 
är känd från ett femtiotal lokaler i landet och växer 
i Huskvarnabergen och på ett par ställen till i den 
östra delen av kommunen. Igenväxning, skogsplan-
tering, gödsling och förändrad betesregim är de 
huvudsakliga hoten. 

• Barkkvastmossa (EN) Dicranum viride
Barkkvastmossa är en bladmossa som växer på 
grova gamla trädstammar av främst lind, ask och ek 
i sluten skog. Barkkvastmossa finns enbart på nio 
lokaler i landet varav en är Strands ravin i kommunen. 
Luftföroreningar kan vara en orsak till att arten 
försvunnit från vissa lokaler. 

Luden bandmossa

Storröding i Huskvarna hamn

Nattskärra
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• Luden bandmossa (EN) Apometzgeria 
pubescens
Luden bandmossa är en tunn och grågrön bladlever-
mossa med tätt håriga grenar. Arten är bara känd 
från en lokal i Sverige belägen i Östra Vätterbranten 
där den växer på en skuggig och fuktig bergvägg 
i en klippbrant. Slumpfaktorer gör att arten lätt 
försvinner, men avverkning av skogen och störd 
hydrologi utgör troligen de allvarligaste hoten. 

• Brunbräken (VU) Asplenium adulterinum
Brunbräken är en lågvuxen ormbunke som är knuten 
till mycket basiska bergarter med högt innehåll av 
olivin. Arten förekommer på två lokaler i Sverige 
varav en är på Taberg i kommunen. Hoten mot brun- 
bräken är eventuell plockning och slitage av mark. 

• Nattskärra (VU) Caprimulgus europaeus
Nattskärran är en nattaktiv, insektsätande fågel som 
förekommer i södra och mellersta delarna i Sverige. 
I kommunen finns nattskärran bl.a. vid Dumme mosse 
och Konungsö mosse. De bästa reviren finns i gles 
hedtallskog eller hällmarkstallskog. Nattskärran 
har gått tillbaka kraftigt under den senare delen av 
1900-talet vilket till allra största delen beror på en 
minskad variation och småskalighet i landskapet. 

• Strimsporig hjorttryffel (EN) 
Elaphomyces striatosporus
Strimsporig hjorttryffel är en sporsäcksvamp med 
små svarta underjordiska fruktkroppar som bildar 
mykorrhiza med hassel i ädellövskog och ängsgran-
skog. Strimsporig hjorttryffel är endast känd från 
fyra aktuella lokaler i landet, varav två finns inom 
kommunen. Arten hotas främst av att ädellövskog 
och annan skog med rikligt inslag av hassel gallras, 
avverkas eller görs om till granskog. 

• Strandjordtunga (EN) Geoglossum uttopale
Strandjordtungan är en svamp med svarta klubb-
lika fruktkroppar. Den växer på flacka, grusiga eller 
sandiga stränder vid oligotrofa sjöar med fluktuerande 
vattenstånd, där den yttre strandzonen långvarigt 
exponeras vid lågvatten. Strandjordtunga är globalt 
sett bara känd från fem lokaler i Småland varav en 
i kommunen vid Hokasjön samt en i Danmark. Det 
allvarligaste hotet mot arten är förändringar av de 
strandmiljöer där den växer, genom t.ex. ändrad 
vattenreglering eller exploatering av dessa stränder. 

• Kungsfiskare (VU) Alcedo atthis
Kungsfiskaren är en liten, kompakt och färggrann 
fågel som kan jämföras med en flygande juvel! Det 
svenska beståndet uppskattas till cirka 125 par 
och i kommunen är kungsfiskaren observerad vid 
bl.a. Nissan, Tabergsån, Lillån i Huskvarna, Lillån 
i Bankeryd och Rosenlunds bankar. Kungsfiskaren 
är beroende av åar och bäckar med lummig strand-
vegetation, samt tillgång på lodräta sandiga strand-
brinkar för sitt bobygge. Kanalisering av åar liksom 
bortrensning av strandbuskage försvårar häckning. 

• Mindre hackspett (NT) Dendrocopus 
minor
Mindre hackspett förekommer längs vattendrag, i 
sumpskogar samt i ädellövskogsmiljöer i Jönköpings 
kommun. Den är särskilt viktig då den signalerar att 
miljön där den häckar med stor sannolikhet hyser 
ett antal andra ur naturvårdssynpunkt intressanta 
arter - inte minst andra fåglar, insekter och vedle-
vande svampar. Den kräver ca 40 ha lövskog för 
att bilda revir vilket bland annat finns vid Rocksjön 
med omnejd, Huskvarnaåns sjösystem och Land-
sjön. Mindre hackspett häckar i håligheter i mjukare 
relativt lätthackade lövträd som björk. Största 
hotet är hård gallring, borttagande av död ved och 
försvinnande av lövskogar, framför allt sumpskogar 
och äldre lövskog.

Kungsfiskare Utter
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Jönköpings kommun ligger i norra delen av 
Småland och omfattar en landareal på 
1 489 km2 och en vattenareal på 446 km2. 
I kommunen bor drygt 126 000 personer 
vilket gör att vi invånarmässigt hamnar på 
plats nummer tio bland Sveriges kommuner. 

När man betraktar landskapet i Jönköpings kommun 
slås man av de stora kontrasterna mellan dess olika 
delar. Vättersänkan med Vättern och de mäktiga 
förkastningsbranterna runt sjön sätter störst prägel 
på landskapsbilden. Här är klimatet milt och jord-
arna genomgående näringsrika. Om vi sedan vänder 
blicken mot väst möts vi av den myrrika västsidan 
med dess barrskogar med insprängda odlingsmarker 
och storslagna mossmarker. Den myrrika västsidan 
skiljer sig mycket åt från det småbrutna odlings-
landskap med stor andel lövskog som ger karaktär 
åt landskapet i öster. Även växtgeografiskt är kom-
munen ett gränsland. Här möts växter med västlig 
och östlig utbredning. I kommunen finns nämligen 
de västligaste utposterna av solvända och natt och 
dag samt de östligaste utposterna av myrlilja och 
klockljung. Enligt den naturgeografiska regionindel-
ningen av Sverige ligger kommunen till ungefär lika 
delar inom region 11, Sydsvenska höglandets med 
smålandsterrängens myrrika västsida och region 13, 
Sydsvenska höglandets centrala och östra delar. I 
naturvårdsprogrammet har vi delat in kommunen i 
tre delar som baseras på den naturgeografiska region-
indelningen, se bild på nästa sida.
     I det småbrutna landskapet i östra delen av 
kommunen dominerar sprickdalstopografi, tunna 
moränlager och hällmarker med tallskog. Vegeta-
tionen på hällmarkerna domineras av senvuxen tall 
och ek medan det på områden med större jorddjup 
växer ädellövträd som ask och alm. Odlingsland-
skapet är småskaligt och mosaikartat, vilket innebär 
att kulturlandskapets stora natur- och kulturvärden 
bevaras och upprätthålls genom aktivt brukande. 
Här finns ett stort inslag av hävdade ängs- och 
hagmarker med många hamlade träd. Terrängför-
hållandena i östra delen av kommunen ger många 
fina sprickdalssjöar med klart vatten. Lappsjön och 
Ramsjön är två av dessa.
     De västra delarna av kommunen domineras av 
barrskog, tallskog på moig mark och myrmarker. 
Här finns stora jorddjup och mäktiga morän- och 
gruslager. Den höga nederbörden i väster ger förut-
sättningar för utbredda myrmarker, därav namnet 

myrrika västsidan. Två karaktärsområden är hög-
mossarna Komosseplatån och Dumme mosse vilka 
är naturreservat och Natura 2000-områden. Land-
skapet i de västra delarna domineras av jämna hög-
slätter kring 300 m.ö.h. som delas upp av dalgångar 
eller sprickdalar där Nissan och Stråkendalen med 
Tidan är de mest intressanta ur naturvårdsynpunkt. 
I kommunens västra del finns liksom i den östra 
välhävdade ängs- och hagmarker, men inte alls i 
samma omfattning. 
     Vättersänkans stora och dramatiska höjdskill-
nader samt Vätterns stora vattenvolym ger området 
kring södra Vättern ett gynnsamt klimat. Detta i 
kombination med lösa jordarter skapar förutsätt-
ningar för ett rikt växt och djurliv. Sluttningarna 
mot Vättern domineras av lövskogar med ett stort 
inslag av ädla lövträd. Främst sluttningarna i 
öster, Östra Vätterbranterna, är av stort intresse ur 
naturvårdssynpunkt. Sluttningarna på västra sidan 
är mindre uppmärksammande, men hyser även de 
höga naturvärden. Här finns bland annat värdefulla 
skogsmiljöer i Häggeberg, Granbäck och Ekelunds-
hov,  ängs- och betesmarker med höga biologiska 
värden i Labbarp och Målskog samt Backamoskogen 
med äldre tallmiljöer. Flera av sluttningarna mot 
Vättern är avsatta som naturreservat som t.ex. 
Vista Kulle, Västanå och Huskvarnabergen. Vid 
förkastningsbranten i öster är höjdskillnaderna 
mycket stora. Mellan Vätterns strand och det högsta 
höjdpartiet skiljer det hela 255 m. Höjderna kan 
även variera snabbt på korta sträckor. Vid Gränna 
stiger terrängen med 200 m på en sträcka av 200 m. 
Nedanför förkastningsbranten finns en hylla, raster, 
som är som bredast vid Gränna. Här finns, liksom 
i Skärstadalen, kommunens bästa jordbruksmarker 
med ett relativt storskaligt jordbruk. Bankerydsdalen, 
Visingsö och Tenhultsdalen är också jordbrukspräg-
lade områden. 
     Vättern, som är Sveriges näst största sjö med 
sina 1 940 km2 sätter stor prägel på landskapet när-
mast sjön och dalarna söderut; Vättersänkan. Sjön 
är mycket djup och det största uppmätta djupet på ca 
128 m finns söder om Visingsö. Vätterns kalla vat-
ten har tillsammans med den goda vattenkvaliteten 
skapat förutsättningar för ett rikt djurliv. I sjön, som 
är en av de artrikaste i Sverige finns 31 fiskarter, 
däribland storröding, harr och sik. Till djurlivet hör 
även ishavsrelikter som skorv och pungräka. 
Visingsö som ligger mitt i Vätterns södra del är 14 
km lång och som mest tre km bred. Till största delen 
täcks Visingsö av ett öppet jordbrukslandskap. 

Landskapstyper
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Myrrika västsidan med Dumme mosse
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Småbrutna landskapet i öster med Lövfällan i Svarttorp
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Årsmedeltemperaturen mäts på Axamo flygplats och 
ligger på 5,2°C, men varierar kraftigt i kommunen 
med cirka 6-8°C kring Vättern, och 4-6°C i övriga 
delar. Medelnederbörden mäts i Flahult (Torsvik) 
och ligger på 654 mm/år, men även nederbörden 
varierar kraftigt mellan olika delar i kommunen. 
Minst regn faller på Visingsö där medelnederbörden 
är cirka 470 mm/år. Höjdområden i väster är neder-
bördsrikare med en medelnederbörd på cirka 800 
mm/år. I genomsnitt är det 148 dygn med frost och 
103 dagar med snötäcke per år. Vintern infaller 
normalt kring den 27:e november medan våren 
börjar kring den 23:e mars. 

  Vinter är det när dygnets medeltemperatur varaktigt  
  understiger 0 °C.

  Vår är det när dygnets medeltemperatur ligger mellan 
  0 och 10°C 7 dygn i sträck.

Den meterologiska definitionen av vinter och vår. 

Inom Östra Vätterbrantsområdet är höjdskillnad- 
erna stora. På grund av närheten till Vättern har 
området ett klimat med generellt långa milda höstar 
och något svalare vårar, men klimatet i området 
varierar kraftigt beroende på höjden över havet och 
närheten till Vättern. Närmast sjön är luftfuktighet- 
en hög, soltimmarna många och nederbörden låg 
medan medeltemperaturen sjunker längre österut 
där terrängen stiger. På grund av de stora höjdskill-
naderna finns det en växtzonering som representerar 
både sydsvenska- och norrländska förhållanden. Vid 
Vättern är växtzonen till exempel I, medan den uppe 
på höjderna kan uppgå till V. Även vegetations- 
periodens längd, dvs. antalet dygn med en medel-
temperatur över +5°C, varierar stort i området från 
drygt 225 dagar till knappt 195. 

Klimat Berggrund
Planetens inre energi sätter kontinentalplat-
torna på drift. De krockar och knögglar 
jordskorpan till kilometerhöga berg. Lång-
samt söndersmular köldens is och solens 
hetta berget bit för bit. Vindens och vatt-
nets krafter fyller landskapets sänkor med 
vittringsgrus och sand. 

Sverige hör till Baltiska skölden vars äldsta och 
centrala delar ligger i Finland och Kolahalvön med 
urberg på 3,5 miljarder år. Generellt sett är berg-
grunden i södra Sverige yngre, 1,8 miljarder år, än i 
norra, 2,7 miljarder år.
     Utifrån en mer översiktlig indelning kan man 
inom kommunen urskilja två berggrundsregioner. 
De är dels den sydvästsvenska gnejsen och dels små-
lands-värmlandsgraniterna. Mellan dessa är berg-
grunden förskiffrad i ett brett gränsområde, proto-
ginzonen. På vissa ställen genomkorsas bergrunden 
av mer basiska bergarter, grönsten bl.a. hyperiter 
och på andra ställen är urberget överlagrat av yngre 
sedimentära bergarter. De är almesåkragruppen som 
går in mellan Öggestorp och Järsnäs och visingsö-
gruppen som har sin huvudutbredning i Vätter-
sänkan.
     Berggrunden med den sydvästsvenska gnejsen är 
rötterna av en hög bergskedja. Merparten av denna 
inom kommunen utgörs av röda till grå, bandade 
gnejser med fältspater och kvarts som dominerande 
mineral. Ett karakteristiskt drag är millimeterstora 
kristaller av det magnetiska och svarta mineralet 
magnetit. Den kallades förr järngnejs. Gnejsen när-
mast förskiffringszonen har sannolikt ett ursprung 
i smålands-värmlandsgraniterna, som genom starkt 
tryck och hög temperatur omvandlats till gnejs.
     Bergrunden i kommunens östra del ingår i små-
lands-värmlandsgraniterna som går i ett brett bälte 
från sydöstra Småland till norra Värmland. I Jön-
köpingstrakten är dessa graniter åldersbestämda till 
1,7 miljarder år. Från Ramsjön till Grännatrakten 
utgörs berggrunden till stor del av smålandsporfyr, 
som är en ytbergart och därför finkornig. Porfyrer 
är ännu mer svårvittrade än granit och ger sura och 
näringsfattiga jordar. Norr om Gränna, i Norra 
Kärr, finns den unika bergarten grännait. Den har 
stelnat i en magma som trängt upp i berggrunden 
för 1,5 miljarder år sedan och är således 200 miljo-
ner år yngre än omgivande granit.
    Protoginzonen kan följas från östra Skåne upp 
till norra Värmland och går genom Jönköpings 
kommun. Den är en tektonisk deformationszon och Bryggor vid vätterstranden i Jönköping
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kännetecknas av krossning av berggrunden och för-
skiffrade bergarter, samt nordsydliga förkastningar. 
Gnejser, graniter, syeniter, diabas, gabbro och hype-
riter förekommer alla i området. Genom djupt ver-
kande tryck från väster skapades denna breda, brant 
stupande kross- och förskiffringszon för ett par mil-
jarder år sedan. Det kan ha varit en vid en tektonisk 
händelse som en bergskedjeveckning. Protoginzonen 
utgör en plastisk zon där jordskorpan har glidit i 
omgångar och hör till en av de större rörelsezonerna 
i Skandinavien, dvs. Baltiska skölden.
     Visingsöformationen är den yngsta bergartsbild-
ningen i kommunen. Den består av ca 1 km tjockt 
sedimentärt berg och har tre urskiljbara nivåer. Den 
understa är en gul sandsten; visingsösandsten. Mellan-
nivån är en mer komplex sammansättning av färgade 
gröna och rödbruna sand- och mostenar. Den översta 
har störst mäktighet och är en lerskiffer med inslag 
av kalksten. Visingsöformationens berg har tidigare 
funnits över en större region, bl.a. har den hittats 
i Västergötland. Numera finns den 
huvudsakligen kvar i topografiskt 
skyddade lägen, ofta i anslutning till 
sjöar. Visingsöformationen kan man 
lättast hitta på Visingsö och flera 
ställen utmed Vätterns östra strand. 
Den har också påträffats vid borrning 
under jordlagren i Huskvarna och 
Bankeryd. Ett par isolerade förekoms- 
ter finns vid Landsjön och Stensjön 
– Tenhultssjön. Det är bara i Gira-
bäcken norr om Gränna som alla tre 
nivåerna är synliga. Gamla böljeslag-
märken och torksprickor finns beva-
rade i sandstenen sedan den bildades 
i ett urtida hav. Den översta nivån 
med finkornig lerskiffer har avsatts på 
djupare vatten vilket antingen tyder 
på att havsytan har höjts avsevärt eller 
att hela packen med visingsögruppens 
sediment sänkts (muntligen John 
Norrman). I lerskiffern finns också 
stromatoliter, som är mikrofossil från 
jordens tidigaste liv, cyanobakterier 
och algkolonier. Utifrån fossilen kan 
visingsögruppen dateras till 850 
– 700 miljoner år. Därefter utsattes 
sedimenten i årmiljoner för sådant 
tryck att de hårdnat till berg. Visingsö-
gruppens sedimentära bergarter är 
lättvittrade och lerskiffern ger en 
bördig jord.

Förkastningar och 
sprickdalar
Berggrunden i den östra delen av kommunen har en 
mer uppsprucken topografi med långa sprickdalar 
och mellanliggande berggrundsblock än den i väster. 
Sprickdalar är ofta dräneringsstråk i landskapet 
med sjöar och vattendrag. En av sprickdalarna kan 
följas från Bunns södra spets via Lappsjön, Ramsjön 
och Stensjön till Tenhultssjön. Andra nordsydliga 
dalar finns mellan Tenhult, Ödestugu och Hoka-
sjön samt vid Bunns utlopp med Kvarnsjöarna där 
Röttleån rinner fram. Exempel på östvästliga sänkor 
är Landsjöns utlopp i Edeskvarnån och Ingeryds-
dalen väster om Bunn. I kommunens västra delar 
är Stråkendalen och Nissadalen bra exempel på 
sprickdalar.
     Vättersänkan är en mäktig sprickdal som kan 
liknas vid en fjord belägen i Sveriges inland. Den 
ger landskapet i Jönköping en dramatisk dimension. 
Sjöns största djup är 128 meter, vilket är 30 meter 

Jönköping hör till två berggrundsregioner och däremellan ligger en 
förskiffringszon (protoginzonen)

Bildhänvisning: Waldermarsson 1983 Småländska naturbilder
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under havsytan. På Vätterns botten finns djupa 
sedimentlager och vid något tillfälle har 375 meter 
uppmätts. Fjordar utbildas genom glacial djupero-
sion och kännetecknas av en tröskel vid mynningen. 
Djuperosion följer ofta stora sprickzoner i jordskor-
pan såsom Vättersänkan. Det som främst gör att 
Vättern kan liknas vid en fjord är djuperosionen och 
tröskeln vid sjöns sydsida (muntligen John Norr-
man).
     Till sprickzoner hör förkastningsbranter. En 
av de mäktigaste är den som följer Vätterns östra 
strand och fortsätter söderut till Tenhultssjön. För-
kastningar finner man också i Vättersänkans andra 
dalgång, den som går ner till Taberg. Vättersänkan 
har sannolikt blivit till för 800 miljoner år sedan, 
men därefter förändrats vid ett antal geologiska 
händelser. Några är yngre än visingsögruppen ef-
tersom dessa berglager har följt med i förkastnings-
rörelserna. Det kan ha skett då Sveriges fjällkedja 
bildades när den amerikanska kontinentalplattan 
pressades mot den europeiska för 510-400 miljoner 
år sedan. Då utsattes norra Skandinavien för pressande 
krafter medan berggrunden i södra Sverige mera 

tänjdes. Kolmården trycktes söderut och blev en 
skolla mot Östgötaslätten som sjönk. I området 
vid Vättern bildades eller förstärktes Vättersänkan. 
Kanske djuprännan mellan förkastningen mellan 
Visingsö och Vätterns östra strand blev till då?

Unika bergarter och formationer
I kommunen finns många unika bergarter och 
formationer, bl.a. Spexeryds mangangruva i Öde-
stugu, berget Taberg och berggrunden i Norra Kärr 
på gränsen mot Östergötland. De två sistnämnda 
är unika bergarter som endast förekommer på ett 
fåtal platser i världen. Taberg bildades för 1,2 mil-
jarder år sedan då trögflytande magma av titanrik 
järnmalm trängde upp genom och stelnade inne i 
jordskorpan. Med tidens tand har omgivande berg-
grund eroderats bort, medan den hårda bergarten 
i Taberg stod emot. Vättern är en unik geologisk 
bildning och av riksintresse som gravsänka och 
förkastning. I Östra Vätterbranten kan man hitta 
många fina exempel på sprickdalar och andra höga 
geologiska värden. Ingerydsdalen är ett fint exempel 
på en sprickdal.

Område Kommundel Värdeaspekt

35:003 Tabergs naturreservat Månsarp Magmatiska bergarter, mineral, malm

52:011 Spexeryds manganmalmsgruva Ödestugu Mineral

61:024 Blottad visingsösandsten vid Vik Lekeryd Blottad visingsöformation

82:007 Vättern Visingsö Förkastning, gravsänka

82:006 Strandbranterna mellan Näs och Stigby Visingsö Sedimentär lagerföljd av berggrund

81:010 Alkalina bergarter vid Norra Kärr Gränna Bergart, mineral

81:359 Naturreservatet Girabäcken Gränna Sedimentär lagerföljd av berggrund

81:483 Röttleån Gränna Sprickdal

Ett urval av värdefulla geologiska områden i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av 
området i objektskatalogen

Vätterns östra 
förkastningsbrant
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Jordarter
En gång för länge sedan fanns kilometer-
tjocka istäcken över detta land. Inlandsisen 
pressades sakta från norr till söder och 
skrapade loss vittringsgrus och sand. Smält-
vattnet från denna enorma landis transpor-
terade, sorterade och deponerade mängder 
av lera, sand och grus fint ordnat på olika 
platser i landskapet.

Utom i det småbrutna landskapet öster om Vätter-
sänkan är bergrunden till övervägande del täckt av 
lösa jordarter, liksom i övriga delar av södra Sverige 
ovanför Högsta Kustlinjen. Nedanför denna har 
vågorna under landhöjningen successivt sköljt ur 
löst material.
     Jordarter kallas de lösa avlagringar som täcker 
berggrunden. De kan indelas i minerogena och 
organogena. De förra består av bergartsfragment 
av varierande kornstorlek och de senare av växt-
fragment. De minerogena jordarna i kommunen har 
sitt ursprung i inlandsisens erosion av berggrunden, 
men har också omformats efter istiden. De utgör 
alltifrån morän, d.v.s. osorterade jordar som har 
transporterats och avsatts direkt av inlandsisen, till 
sorterade glaciala jordar transporterade och avsatta 
av isens smältvatten. De organogena jordarna har 
skapats efter istiden och utgör huvudstommen i 
våtmarkernas jordlager.

Höjdområdena i kommunen täcks till största delen 
av morän. På andra ställen, t.ex. i sprickdalar och 
gravsänkor, finns djupa lösa avlagringar. Sydväst om 
Vättern dominerar glacifluviala sandiga och grusiga 
jordar. Sveriges största jorddjup på 198m har upp-
mätts vid Rocksjön i centrala Jönköping. Mäktiga 
isälvsavlagringar finner man även i Stråkendalen 
och på Bottnarydsfälten. Bördiga jordbruksmarker 
av issjölera finns i Landsjödalen och Tenhultsda-
len och med moränlera på Visingsö och rasterna i 
Gränna
 
Istiden
Jordens yngsta period, Kvartärtiden, som omfattar de 
senaste 2,5 miljoner åren, kännetecknas av snabba 
växlingar mellan kallare och mildare klimat. Inom 
Skandinavien har det inneburit istider – glacialer 
– och varmare mellanistider – interglacialer – med 
klimat och vegetation liknande nutidens. Under 
de senaste 250 000 åren har tre mellanistider med 
skogsvegetation avlöst tre istider. Den senaste 
benämns Weichsel efter hur långt isen nådde ner i 
Tyskland. En iskupol täckte hela Skandinavien och 
Baltikum och hade en största mäktighet på 3 000 m 
vid Bottniska vikens mellersta kust. Genom isens 
tyngd var jordskorpan där nertryckt 800 m och i 
Jönköpingstrakten ca 200 m. Weichselistidens 
huvudfas inleddes för 75 000 år sedan och hade sin 
största utbredning så sent som för 22 000 år sedan. 
Vid det läget var så mycket av jordens vatten infru-
set i inlandsisar och glaciärer att havets yta stod 120 m 
lägre än idag. 

Översiktlig jordartskarta, från Sveriges 
Nationalatlas (SNA) boken Berg och jord.
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Inlandsisens dynamik
Om den snö som faller under vintern inte hinner 
smälta bort under sommaren kommer den att 
byggas på år efter år och genom sin tyngd packas 
samman till is. Is som utsätts för högre tryck blir 
plastisk. För temperaturer nära under noll fordras 
bara en istjocklek på 30m för att isen ska börja 
”flyta ut”. En mycket kall inlandsis är bottenfrusen 
med marken och rör sig utmed glidlager inne i isen. 
En mer tempererad is med en botten i trycksmält-
punkt eroderar underliggande mark och berg.
      Den senaste skandinaviska inlandsisen började 
med ackumulation av is i fjällkedjan. Den blev allt 
mäktigare och istäcket bredde ut sig över landska-
pet. Då isen plöjde fram togs löst material upp i 
denna och slipade den underliggande berggrunden. 
På berghällar skrapade fastfrusna stenblock emot 
och efterlämnade isräfflor, som avspeglar inlandsis-
ens rörelseriktning. I den östra delen av kommunen 
som har gott om hällar finns även de flesta isräfflor-
na. Mjuka rundhällar bildades där isen stötte emot, 
den s.k. stötsidan av berg och isen plockade sten på 
läsidan, där det istället blev en skarp tvär bergbrant. 
Genom friktion mot underlaget bromsades isens 
rörelsehastighet närmast bottnen och skjuvplan 
bildades längs vilka lösgjort material fördes upp 
till isytan. Material som fördes fram av isen längs 
bottnen och på ytan innehöll alla storlekar från 
block till ler och förblev under transporten prak-
tiskt taget osorterat. Morän som avsattes under isen 
kallas bottenmorän och är en hård packad jordart. 
Pinnmo är en gammal benämning på finkornig, hårt 
packad morän. Bottenmoränen ger landformer som 
är släta eller strömlinjeformat utdragna i isens rörel-
seriktning. Drumlinen är den vanligaste formen och 
bildades kring en kärna av berg. En viss drumlinise-
ring finns i kommunen, där moränen har en större 
mäktighet på läsidan av uppstickande bergområden 
och bergklackar. Tydliga drumliner är däremot säll-
synta, men man kan hitta sådana i Mjälaryd sydväst 
om Tenhult och i Ubbarp väster om Stensjön.
     Landisen var i konstant rörelse mot de perifera 
delarna eller mot lägre terräng i landskapet. Av 
isräfflor, moränformer och subglacialt dränerings-
mönster framgår att inlandsisen spred sig solfjäder-
formigt söder om Vättern sydsydost mot Blekinge 
och sydsydväst mot Halland. I jordtäckets former, 
se bilaga 7, ser man att Vättern är en geologisk 
centrumpunkt i södra Sverige. 
      En inlandsis i balans tillförs lika mycket is 
genom ackumulation i dess högre centrala delar som 
den förlorar genom avsmältning i dess lägre perifera 
delar, vid isfronten. Isen kommer då att lämna kvar 

det framförda bergmaterialet vid isfronten som i 
praktiken kommer att variera i läge från tid till annan. 
Genom denna process tillfördes enorma mängder 
isproducerat material – morän – från Skandinavien 
till Nordtyskland. Om inlandsisen får en negativ 
balans genom att ytavsmältningen överväger och 
isrörelsen upphör i de perifera delarna kommer 
materialet på isen – ytmoränen – vid avsmältningen 
att avlagras som ett mer luckert skikt ovanpå den 
sammanpressade bottenmoränen.

Inlandsisen smälter
När klimatet blev varmare smälte inlandsisen i 
söder snabbare än vad snö och is kunde bygga på 
längre norrut och isranden ”drog sig tillbaka”. 
Smältvatten från isen rann ner i glaciärbrunnar och 
sprickor till isens botten och bildade ett dränerings-
nät i och under isen där vatten samlades till tunnlar, 
i isrörelsens riktning, som mynnade vid isfronten. 
Vattnet eroderade bottenmorän, som transportera-
des, rundades och sorterades. Under sommarhalv-
året då stora mängder smältvatten producerades 
var strömhastigheten hög och även stora stenar 
följde med och bildade ”rullstenar”. Under vintern 
var däremot flödet betydligt lägre och transporten 
bestod mest av finkornigt material. I de sediment 
som avsattes återspeglades årstidsväxlingarna av 
variationer i lagermäktighet och kornstorlek. I 
Rosenlunds bankar vid Vättern kan man se hur sub-
glaciala smältvattenströmmar eroderat upp till 25 
m djupa erosionsrännor i bottenmoränen och hur 
rännorna sedan har fyllts med sand och grus i någon 
av avsmältningens senare skede.
     Ytmorän har avsatts i en zon framför isfronten, 
samt i områden med is som inte rör sig, så kallad 
dödis. I dödislandskapet kan man finna dödisgropar, 
åsar, och kullar vanligen överströdda med mer eller 
mindre blockrik ytmorän. Dödisgropar bildar idag 
ofta små tjärnar, gölar eller mossar i landskapet.
     Eftersom Jönköpings kommun ligger över högsta 
kustlinjen saknar kommunen rullstensåsar. De bilda-
des i tunnlar och i ett öppet vatten framför iskanten. 
I enstaka fall har dock likartade åstyper kunnat ska-
pas i djupa issjöar, bl.a. i Bottnarydsfälten söder om 
Bet. Sjön Stråken är en av Sveriges mest sevärda dö-
dissjöar (muntligen John Norrman). Dess vindlingar 
är inte meandrar utan betingade av dödisformer. För 
att större dödislandskap skall bildas krävs att det 
framför den aktiva isfronten finns en kilometerbred 
zon med död is, vilket har varit fallet söder om Vättern 
ner mot Småländska höglandet. I kommunens västra 
delar kring Vattlasjö och i Bottnarydsfälten åter-
finns också goda exempel på dödislandskap liksom 
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i Ödestugu sydost om Vättern. En särskild sorts 
rullstensås är s.k. getryggsåsar. De bildades när grus 
samlades och transporterades i landisens sprickor. 
Det fina materialet vaskades bort från gruset som 
sedan lade sig i en sträng över landskapet när isen 
försvann. Getryggar har oftast en vass ryggform, 
därav namnet. De höjer sig vanligen 5 -10 meter 
över omgivningen och är vanliga i kommunen. 
Getaryggen sydväst om Dumme mosse i Nissans 
upprinningsområde är ett fint exempel.
     Under inlandsisens avsmältning varierade kli-
matet så kraftigt, att isranden under flera perioder 
blev stillastående eller till och med ryckte fram. Isen 
retirerade snabbt från Hallandskusten mot nordost. 
Enligt C-14 datering blev sjön Bolmen isfri redan 
för 14 800 år sedan medan isen ännu låg kvar vid 
Kalmarsund. Ungefär 50 km söder om Vättern 
blev Småländska höglandet isfritt för ca 14 500 år 
sedan. 300 år senare inträffar en kortare kallperiod, 
Äldre Dryas, som gjorde att avsmältningen stannade 
upp söder om Vättern. Först för 13 400 år sedan 
återstod endast en mäktig glaciär som fyllde Vätter-
sänkan.
     Istungan i Vättersänkan har en annan typ av 
strömningsrörelse än den klassiska (muntligen John 
Norrman), som innebär att genom stor friktion mot 
bottnen får man en högt välvd is. Om friktionen är 
låg, t.ex. när bottnen består av lösa vattenhaltiga 
sediment glider isen fram nästan friktionsfritt i en 
rörelse som kallas ”streaming” och ger en isyta med 
mycket låg gradient i rörelseriktningen – studier 
av sådana glaciärflöden har under de senaste åren 
gjorts i Antarktis och på Grönland. Då en sådan 
isström nådde södra Vättern sköts den upp till en is-
kupol, från vilken sedan isrörelsen från norr avtagit 
och is kunnat röra sig ut mot Vättersänkan.
      De mäktiga sandlagren i Rosenlunds bankar av-
sattes i gränsen mellan den glaciär som rörde sig ner 
i Tenhultsdalen och den som följde Vättersänkans 
västra dalgång mot Taberg. Andra exempel på isälvs-

avlagringar är de milslånga sandurfälten söder om 
Taberg, Axamofälten och sandurfälten i Stråkendalen 
och Mulserydssjöns nordände, de omfattande 
sydvästligt orienterade isälvsstråken över den stora 
bergplatån mellan Vättersänkan och dalgången med 
Stråken och Nissan. Isälvsavlagringarna omgärdar 
dödislandskap vilka numera till största delen täckts 
av vidsträckta mossar. Inom avlagringarna finner 
man också smala getryggsåsar som bildats i issprickor 
samt mäktiga lager av varvig lera i Landsjödalen, 
Tenhultsdalen och norr om Stensjön samt under 
sandurfälten söder om Taberg.  Bildningarna i Stråken-
dalen är uppbyggda till samma nivå som Axamo på 
Vätterns sida.

Vätterns sjöstadier
Den fortsatta isavsmältningen blev dock mycket 
komplicerad genom klimatomslag i samband med 
den kalla Yngre Dryastiden för 11 000 – 10 000 år 
sedan och som ledde till utbildningen av det stora 
mellansvenska randmoränstråket som kan följas 
från Oslo-trakten i väster till södra Finland i öster. 
Från denna tid kan man kring södra Vättern finna 
spår av minst två isframstötar med en mellanliggan-
de avsmältningsperiod. Finsediment av mjäla och 
lera avsattes i lokala issjöar som bildades mellan 
isen och framsmältande dalsluttningar. En årsrytm 
med hög vattenföring under vår och sommar samt 
låg under höst och vinter gav issjöleran ett varvigt 
utseende. Issjöarna i Tenhultsdalen och Tabergsda-
len avvattnades söderut till Lagan.
     När inlandsisen gradvis försvann norrut så för-
ändras issjöarnas utlopp allteftersom nya pasströsk-
lar smälte fram. En av den tidigaste och högsta har 
hittats söder om Barnarp på 215-220 m.ö.h. med 
utlopp söderut. Andra utlopp var via Stensjön och 
Store Glan österut samt pasströskel genom Inger-
ydsdalen där sprickdalen är renspolad från sediment 
som sedan avsattes i ett solfjäderformat delta öster 
om dalen.

Underst i Rosenlunds bankar finns ett mäktigt moränlager När bankarna eroderas färgas Vättern i allt från turkost till brunt
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När inlandsisen smälte, förflyttades isfronten över Småländska höglandet från sydväst mot nordost. Tredje bilden visar 
Vättersänkan som en del av Yoldiahavet och sista bilden åskådliggör Fornvätterns utbredning.    
                 Bildhänvisning © Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Vid Vättern finns en, genom erosion, mycket väl 
utbildad strandlinje i en nivå motsvarande 100 m 
över havet i Jönköping. Särskilt väster om Vättern, 
utanför Ekelundshov och Granbäck, är den tydlig, 
men också på sluttningen norr om Huskvarna. I 
nivå med den gamla strandlinjen finner man också 
mäktiga stranddeltan t.ex. den sandiga marken 
där Ryhov/Torpa och sandavlagringar i Ljunga-
rum/Strömsholm är belägen, avsatt av Tabergsån. 
I Bankeryd finns Backamoplatån på 105 m.ö.h. 
vilken är ditforslad av en forntida Domneå. På 
grund av den större landhöjningen i norr ligger 
motsvarande strandlinje på 150 m.ö.h. i Karlsborg. 
Denna strandlinje bildades då Vättern var en vik av 
Baltiska issjön som fyllde Östersjösänkan.
      Då Örlendalen sydväst om Karlsborg frilades 
från is kunde Vätterns issjövatten strömma västerut 
till Billingen. När isen lämnade detta platåbergs nord- 
spets sänktes Vätterns vattennivå på några få år ned 
till det dåtida Västerhavets nivå (Norrman, 1979). 

Denna havsnivå låg i Jönköping 11 m under Vätterns 
nuvarande nivå och i Gränna 12 m högre, p.g.a. den 
mot norr ökande landhöjningen. Vättern blev via 
Närkeslätten och Östgötaslätten, en del av Yoldia-
havet. Vätterns stadium som ishav varade ungefär 
ett millennium.
     Landhöjningen var ganska snabb tiden efter 
isavsmältningen och det gjorde att havsstranden 
successivt flyttades neråt. I södra änden av Vättern 
var strandlinje som lägst 32 m under den nuvarande 
och åmynningarna låg betydligt längre ut. De stora 
vattendragen Huskvarnaån, Tabergsån, Domneån 
och även småbäckar t.ex. Djupadalsbäcken och 
Rosendalabäcken fick ett betydligt brantare fall 
och eroderade djupa breda dalgångar och raviner i 
tidigare stranddeltan. 
     De maritima växterna strandråg och sandstarr, 
som man kan finna på stränderna än idag, härstam-
mar från Vättern som havsvik. Även djur finns kvar 
från Vätterns tidiga stadier. Fiskarna storröding, 

Vitmärla (Monoporeia affinis) och skorv (Saduria entomon) är två kräftdjur som tillhör Vätterns glacialrelikter
Illustrationer: Gebbe Björkman
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hornsimpa och nors samt kräftdjuren skorv, pung-
räka, vitmärla, sjösyrsa och taggmärla och plankto-
net Limnocalanus macrurus finns som glacialrelikter 
och levande fornminnen. Den naturliga utbredning-
en för flera av arterna är idag Norra Ishavet.
     Sjön Fornvättern hade utlopp i Askersundtrak-
ten, därefter blev Motala den lägsta utloppspunk-
ten. Eftersom landhöjningen är snabbare vid norra 
än vid södra Vättern så tippar sjöytan långsamt 
söderut. Nuvarande höjning av vattenytan i södra 
Vättern är 1 mm/år. När vattenytan stiger eroderas 
strandbrinkar och grunda stränder översvämmas. 
På sjöbotten finns dränkta myrmarker och stubbar, 
bl.a. i Huskvarnaviken och även utanför Jönköping 
och Bankeryd. Tidigare stranddeltan blir strand-
klintar, t.ex. Backamoplatån som har en tydlig 
erosionsbrant. Rosenlunds bankar, som tidigare 
sträckte sig två km ut i Vättern eroderar snabbt. 
Stora mängder av den eroderade sanden har av 

vågor transporterats mot väster. De omlagrades till 
en sandreveln som stängde av Tabergåns mynning 
och lagunsjöarna Munksjön och Rocksjön bildades. 
På sandreveln byggdes sedan Jönköpings stadsdel 
Öster. Jämförelser med äldre lantmäterikartor har 
visat att sedan början av 1700-talet har bankarna 
eroderats i genomsnitt 0,3 m per år. Ett annat exem-
pel på erosionen är Visingsö där bönderna genom 
århundradena har klagat på att de har betalat skatt 
för åkermark som slukats av Vätterns vågor.
     Allteftersom Vätterns sjöyta stiger har mäktiga 
torvlager bildats i dalbottnarna där de större åarna 
Huskvarnaån, Tabergsån och Domneån rinner fram. 
Dessa återspeglar en vegetationshistoria på flera 
tusen år. Från Domneåns torvlager kan forskare 
rekonstruera klimatvariationen tillbaka i tiden. De 
övriga större åmynningarna är tyvärr starkt påver-
kade av samhällsutbyggnad. Domneåns torvlager 
däremot är skyddat som naturreservat.

Område Kommundel Värdeaspekt 

11:014 Naturreservatet Rosenlunds bankar Jönköping öster Jordlager, klintkust

12:008 Huskvarnas jättegrytor Huskvarna Jättegrytor, erosionsformer i berg

23:027 Naturreservatet Domneån Bankeryd Jordlagerstratigrafi, vattendrag

31:005 Tabergsåns och Lillåns raviner Jönköping söder Raviner, vattendrag, sumpskog

41:012 Stråken med Bottnarydsfälten Bottnaryd Ås, kamelandskap, isälvsdelta

42:058 Nissan med omgivning mellan Ryd och Nissanäs Mulseryd Meanderlandskap med korvsjöar

43:045 Getaryggsmossen med flera mossar NV Gagnaryd Angerdshestra Rullstensås med tydliga tväråsar

44:001 Bosarps meandrar Norra Unnaryd Meanderlandskap

44:037 Isälvsavlagringar vid Vattlasjö Norra Unnaryd Kamelandskap

44:032 Unnaryds jättegryta  Norra Unnaryd Jättegryta

83:095 Ingerydsdalen Ö Ölmstad  Ölmstad Kanjondal, sprickdal, talus

Ett urval av värdefulla geologiska områden i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av 
området i objektskatalogen
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Skogslandskapet
I skogen tränas dina sinnen. I den lum-
miga lövskogen känner man efter regnet 
naturens egna parfymdofter från svampar, 
växter och jord. I granskogen susar grenar-
nas musik kanske med ett nordiskt vemod. 
En varm sommardag är tallskogens doft 
av barr nästan påflugen, men ack så ljuv. 
Asparnas distinkta lövprassel anas redan i 
dess darrande artnamn tremula. Skogen är 
sinnenas värld. 

Växtligheten är geologiskt sett mycket ung i Sverige, 
då den egentligen invandrade under så kort tid som 
för 12-15 000 år sedan. Efter isens totala tillbaka-
dragande dominerades växtligheten av tundra med 
mossor och låga videarter. Då Vättersänkan var en 
del av ett kustlandskap fanns typiska atlantiska träd 
som havtorn vid Vättern. För ca 8 000 år sedan eta-
blerade sig björk och tall i våra trakter och domine-
rade i några tusen år.  Den atlantiska högvärmetiden 
för 5 500 år sedan medförde att tallen konkurre-
rades ut till magra och steniga marker och bildade 

Naturbarrskog vid Hägnen i Naturreservatet Råbyskogen
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skogar tillsammans med vårtbjörk och inslag av ek. 
Istället tog ädellövskogar av ek, alm och lind över 
de rikare markerna. Granen invandrade ganska sent 
österifrån till Vättersänkan och etablerade sig för 
ca 3 000 år sedan. För 2 600 år sedan inträffade en 
rejäl klimatförsämring och sedan ytterligare en på 
300-talet. Luckorna mellan granens tidigare utbred-
ningsområde slöts och även tall tog tillbaka mark 
som tidigare hade förlorats till ädellövträden. Sedan 
dess är trädslagens naturliga utbredningsområden i 
princip oförändrade.
     Lövrika skogar var i historisk tid och fram till 
1800-talets början betydligt vanligare än idag. I slutet 
av 1800- och början av 1900-talet höggs i princip 
alla skogar på grund av folkökning, industrialisering 
och skogsbrukets framväxt. Att skogarna minskade 
berodde inte minst på en växande befolkning där 
matproduktion prioriterades med följd att mer åker- 
och betesmark behövdes. Nya produktionsmetoder 
och ny teknik i skogen och i jordbruket gjorde det 
fördelaktigare att anlägga plantager med gran. En 
stor del av ädellövskogarna har sitt ursprung i betes- 
och slåttermarker där solitära träd av ek, ask, lind 
m.fl. trädslag vuxit in i nya bestånd. 
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Naturvårdare letar rara svampar och lavar på 
brandskadad torraka

Död ved på Taberg
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Skogens biologi
Skogen genomgår olika stadier i sin utveckling, sin 
succession. För gamla skogar som fått utvecklas i 
egen takt utan större mänsklig påverkan talar man 
om sena successionsstadier. Vissa arter uppträder 
först i dessa sena stadier efter att många ekologiska 
processer ägt rum. Utvecklingen sker dock inte 
händelselöst utan påverkas av stormar, översväm-
ningar, döda fallande träd, brand och bete som sker 
kontinuerligt. Nedbrytningen av det organiska ma-
terialet i skogar sker genom svampar och mikrobiell 
nedbrytning och/eller genom brand. 
     I barrskog, med ganska låga sommartemperaturer 
och stor förnaansamling av barr och grenar, hinner 
inte den mikrobiella nedbrytningen med och det 
bildas humus bestående av halvnedbrutet växtmate-
rial. Det gör att det i barrskogar finns en stor mängd 
relativt lättbrunnet material. Skogen har en så 
kallad brandregim där elden har stor betydelse för 
skogens föryngring. En stor del av växterna och djuren 
försvinner givetvis vid en brand, men känsliga arter 
kan finnas kvar i brandrefugier som våtmarker, 
branter och svackor. Ett antal växter och djur är 
dessutom beroende av brandmiljöer, till exempel 
brand- och svedjenäva och skalbaggar som sotsvart 
praktbagge. Granen brinner i allmänhet upp medan 
äldre tallar är anpassade till branden och klarar sig 

ganska bra genom sin pansarbark och höga krona. 
Tallar som klarar bränder får ibland s.k. brandljud, 
en skada i trädet vid marken som kan upptäckas 
genom att tallen bildar en vallvedsvalk för att täcka 
skadan. Kådanrikningen är mycket stark för att 
skydda trädet från inträngande fukt och nedbrytare. 
I Jönköpings kommun kan man hitta äldre tallar 
med brandljud även i tätortsnära skogar som ju inte 
varit tätortsnära så länge. Naturvårdsbränning för 
att brandgynnade arter ska ha möjlighet att överleva 
görs av större skogsägare anslutna till FSC-märkt 
skogsbruk.     
     Död ved är av central betydelse för den biolo-
giska mångfalden då en mängd arter kan leva på, 
av och i den. Där finns ett otal nischer att leva i för 
olika arter. Den döda veden finns i en mängd olika 
former som lågor, högstubbar, torrakor samt i och 
på levande träd. Framför allt kan svampar, mossor, 
lavar, vedlevande insekter och fåglar ha nytta av 
miljön. Mossor, lavar och svampar växer på död 
ved. I död ved finns svampmycel och insekter. Döda 
eller levande träd är utmärkta som bostad för många 
fågelarter. De som skapar bohålen är i allmänhet 
mindre, större och tretåig hackspett samt spillkråka. 
En mängd arter som duvor, ugglor och mesar och 
även däggdjur kan sedan nyttja dessa bohål. I brukade 
skogar i Sverige visar olika undersökningar att det 
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finns 2-8 m3 död ved per ha. Skyddade skogar har 
24 m3 död ved per ha medan naturskog, som är 
den minst påverkade skogen förutom urskog, i en 
undersökning har visat sig ha ända upp till 90 m3. 
En mycket viktig åtgärd för att öka den biologiska 
mångfalden i skogslandskapet är helt enkelt att öka 
mängden död ved.

Skogens vegetationszoner
Kontinentaleuropa domineras av den nemorala löv-
skogen med få naturliga barrinslag. Ur skoglig syn-
vinkel kan man säga att Europa tar slut någonstans 
i Göinge i norra Skåne, där den nemorala zonen har 
sin nordgräns. Länet och Jönköpings kommun ligger 
inom det boreonemorala skogsbältet, där sydlig 
lövskog med trädslag som bok, ek och alm möter 
den nordliga barrskogen med tall och gran. Zonen 
påminner mera om den boreala zonen med gran och 
tall än den nemorala lövskogsdominerade zonen i 
fråga om artsammansättning och markförhållanden. 
Den boreonemorala zonen begränsas norrut av den 
biologiska norrlandsgränsen, Limes norrlandicus, 
som sammanfaller med ekens nordgräns och granens 
naturliga gräns i söder.
     Jönköpings län utgörs till största delen av skog 

eftersom berggrund, jordarter och klimat ger dåliga 
förutsättningar för odling. I Jönköpings kommun 
täcks 78 % av landarealen av skogsmark medan 
landet som helhet täcks till 63 %. Skogarna domi-
neras av gran och tall. På bördigare marker finns ek, 
ask, lind och alm. Mer allmänt förekommer björk 
och på fuktigare platser klibbal. Bok finns naturligt 
i södra Småland, dock inte i Jönköpings kommun. 
Klimatet är torrare och varmare österut och tallen 
som är mer brandtålig är därför vanligare österut, 
medan gran och ek är vanligare västerut. Den mest 
utbredda skogstypen i länet är barrskog av typen 
blåbärsgranskog . I kommunen är det barrskog och  
barrblandskog med stort inslag av löv (se tabell), 
som är vanligast. Tallhedskogar är vanligare i söder 
medan det i de brantaste delarna vid Vättern är 
ädellövskog och ek-tallskogar som dominerar.  I 
grova drag kan 80 % av skogsmarken i kommunen 
räknas som barrskog och 20 % som lövskog. 

Naturtyper och skogsmiljöer
Lövskogsmiljöerna är ytterst viktiga för den bio-
logiska mångfalden. Sverige har ett stort ansvar 
för sina lövskogar inte minst på grund av att de är 
bland de minst påverkade, generellt sett, i Europa. 

Småländsk tallurskog Mindre hackspett
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Ädellövskogen av till exempel ek, lind, alm och ask 
har störst betydelse för den biologiska mångfalden. 
Även skogsmiljöer av så kallat triviallöv som asp, 
rönn, sälg, al och björk är mycket viktiga för t.ex. 
fåglar och epifyter av mossor, lavar och svampar. Av 
alarna dominerar klibbalen som ofta går att finna 
i sumpskogar. Den nordliga gråalen finns också i 
kommunen, här i sina sydligaste utposter i Sverige. 
Av de rödlistade arterna i skogsmiljöer kan 90 % 
påträffas i lövskogen. Lövskog har alltså en central 
betydelse i bevarandearbetet. 
     Andra viktiga skogsmiljöer är betade 
barrskogar med lång skoglig kontinuitet. En 
hel del av dessa har tyvärr förlorat spåren av 
det betade landskapet. Betespräglade skogar 
är ofta olikåldrade och luckiga på grund av 
plockhuggning och i vegetationen dominerar 
örter och gräs på risväxternas bekostnad. I be-
tade skogar finns dessutom ofta en rik mark-
svampflora. Betad skog är gynnsamt för den 
biologiska mångfalden eftersom man finner 
dubbelt så många kärlväxter i betad skog som 
i den obetade. Skötselåtgärder i betade skogar 
är naturligtvis bete men också plockhuggning 
så att inte den skogliga kontinuiteten bryts. 
Skogsbetesmark finns t.ex. i Östra Vätter-
branterna.
     En mycket ovanlig miljö i Sverige och 
även i kommunen är äldre skog i form av 
natur- eller urskog. Urskogen är gammal och 
av människan helt orörd skog som uppkom-
mit genom naturlig föryngring. Naturskogar 
är påverkade av människan men har stått 
orörda under lång tid och karaktäriseras av 
olikåldrighet, gott om död ved, luckighet 
och förekomst av grova träd. Artrikedomen 
är mycket hög på grund av de många olika 
växtplatserna, mikromiljöer och den långa 
kontinuiteten vilket gör att det finns många 

nischer för arterna. Det beräknas att det inom den 
boreonemorala zonen endast finns 2 % kvar av 
urskog och naturskog. I Jönköpings kommun finns 
sådan skog som lite större skyddade bestånd av 
barrskog i naturreservaten Bottnaryds urskog och 
Uvaberget/Ramlaklint. Den finns även som lövskog i 
nyckelbiotoper längs Östra Vätterbranterna. 
     Några skogstyper och trädbiotoper i Jönköpings 
kommun är särskilt viktiga för den biologiska 
mångfalden. De är brantskogar, ädellövskogar, träd-
bärande ängs- och betesmarker, sumpskogar samt 
trädmiljöer med hamlade träd, äldre tall och ek. 
     I kommunen finns det gott om skogsbeklädda 
branter och raviner. Skogstypen är mycket varierad 
med allt ifrån ädellöv till barrskog och karga bran-
ter med nästan enbart tall. Brantskogar och ravin-
miljöer med ädel- och triviallövträd finns framförallt 
i Vätterbranterna. Dessa skogstyper är ofta mycket 
artrika med ett rikt fågelliv och en intressant flora. 
     Andra värdefulla miljöer med ädellövträd som ek 
finns främst i äldre ängs- och hagmarker i Östra och 
Västra Vätterbranterna samt i tätortsmiljöer. I kom-
munen finns även ett stort antal bredkroniga ekar 

Naturen i Jönköpings kommun

Vegetationszoner i Norden efter Nordiska ministerrådet

Skogstyp Areal (ha) Andel  (%)

Barrskog 44 471     48

Barrblandskog (barr dominerar) 25 104     27

Lövskog   1 420       2 

Lövblandskog  (löv dominerar) 12 253     13

Övrig blandskog   9 376     10

Totalt 92 624   100

Fördelning av skogstyper i Jönköpings kommun enligt 
den gamla definitionen av skogsmark. Ca 7 % av 
skogsarealen utgörs av sumpskog. 
(Källa: Skogsstyrelsen 2008)
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inväxta i lövskogar som tidigare varit öppna häv-
dade marker. Sverige är tillsammans med England 
de länder i Europa som har flest gamla ekar och vi 
har därför ett internationellt ansvar för ekmiljöernas 
bevarande. 
     Ek-tallskog av bergig typ finns i större bestånd 
längs Östra Vätterbranten. Gamla senvuxna tallar, 
ekar och död solbelyst ved är viktiga substrat för 
framför allt lavar och vedlevande insekter. Berg och 
block skapar en stor variation av miljöer. Tallen och 
eken har troligen mycket lång kontinuitet i dessa 
brantmiljöer vilket sannolikt är en orsak till den 
stora förekomsten av rödlistade arter.
Äldre tallmiljöer med höga naturvärden finns även 
utspridda i tätortsnära natur och i skogsmarker 
som omger de stora myrområdena. I tätorten finns 
skogsmiljöer med äldre tall bland annat vid läns-
sjukhuset Ryhov, vid Södra Vätterbygdens folkhög-
skola och spridda träd i Jönköping och Råslätt. För 
att gynna vedlevande värmeälskande insekter ska 
tallarna helst stå solbelysta, solitärt eller i brynmiljö. 
Här trivs till exempel den rödlistade skalbaggen 
reliktbock (NT). 
     Sumpskogar i form av gransumpskogar och 
lövsumpskogar med al, björk och viden finns ofta 
i anslutning till myrmarker, vattendrag och sjöar. 
Artrika sumpskogar är framförallt de som är gamla, 
opåverkade, har gott om död ved och träd på höga 
socklar. Även sumpskogar som är käll- och kalk-
påverkade utgör ett värdefullt inslag i skogsland-
skapet. Intressanta sumpskogar i kommunen finns 
t.ex. vid Skams hål, Strömsholm, vid Rocksjön och i 
utkanterna av Dumme mosse. 
     Den högre däggdjursfaunan i skogen represen-
teras framför allt av älg, rådjur, grävling och räv. 
Lodjur, som är rödlistad i kategorin sårbar (VU) 
och upptagen i EU:s Art- och habitatdirektiv, har 

på senare år åtminstone tillfälligt kommit tillbaka 
till våra trakter och två exemplar (Döpta Bauer och 
Smålle) märktes med sändare i kommunen hösten 
2007. En föryngring av lodjur skedde vintern 
2008/09 i Mullsjö kommun. I länet finns inga 
bekräftade uppgifter av varg och björn de senaste 
åren. Viss förvaltnings- eller skyddsjakt sker på lo-
djur i landet och i Västra Götaland län i Karlsborgs 
kommun sköts ett lodjur 2009. Enligt EU-direkti-
vet är dock möjligheterna till jakt på stora rovdjur 
mycket begränsade. Älgstammen är god i länet och 
kommunen och det finns en av organisationer och 
myndigheter fastställd målsättning för förvaltningen 
av älgstammen 2009-2012. Stammen ska vara väl 
sammansatt och i balans med betestillgången.

Skydd av skog
Andelen skyddad skog i länet uppgår idag till 1,4 %. 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens mål är att 1,8 % 
av skogen skall vara skyddad senast 2015. I Jönkö-
pings kommun är 3,1 % av skogen skyddad. Det är 
svårt att jämföra kommuner emellan då naturvärd- 
ena varierar stort. Som en jämförelse är 3,1 % av 
skogen inklusive den fjällnära skogen skyddad i Sve-
rige. Räknar man bort den fjällnära skogen är det 
dock endast 1,3 % som är skyddad. Med skyddad 
avses enligt miljöbalken beslutade områden: natio-
nalpark, naturreservat, biotopskydd samt djur- och 
växtskyddsområden. Nyckelbiotoper i skogsmark 
är inte formellt skyddade men avverkas i allmänhet 
inte då naturvärdena är höga och skogsbruket ska 
utföras med miljöhänsyn. Natura 2000-områden har 
också ett starkt skydd i lagen men räknas inte med i 
denna statistik. Många gånger är Natura 2000-om-
rådena även skyddade som reservat. I Strategi för 
för formellt skydd av skog för Jönköpings län finns 
totalt 13 värdetrakter utpekade dit ansträngningar 

Linnea är smålands landskapsblomma och växer ofta i mossiga granskogar

Naturen i Jönköpings kommun
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med områdeskydd enligt miljöbalken koncentreras. 
I kommunen finns två av dessa. Det är 23 000 ha 
skog i Östra Vätterbranterna med sina värdefulla 
områden av ädellövskog, triviallövskog, lövrik 
barrskog och barrblandskog samt 2 500 ha ädel-
lövskog i Södra Vätterområdet. Det sistnämnda är 
skogsområden söder om och kring Jönköping och 
Huskvarna. Här finns biologiskt rika ädellövskogar 
med värden knutna till främst ek. Många av de 
värdefullaste skogarna ligger på kommunägd mark 
och fyller en viktig funktion som tätortsnära rekrea-
tionsområden. 

Hot mot skogslandskapets mångfald
Modernt skogsbruk utgör det största hotet mot 
många arters överlevnad i skogen. De utrotas helt 
enkelt från platsen då deras livsmiljöer försvinner. 
Den dominerande orsaken är slutavverkning av 
skogar med höga naturvärden. Även röjning och 
gallring kan påverka skogarnas struktur negativt. 
Kraftiga förändringar i mikroklimatet t.ex. vid 
slutavverkning gör att svamp- och mossarter torkar 
ut och dör. Korta omloppstider är ett stort hot då 
det blir färre gamla träd och ofta är skogarna helt 
likåldriga med monokulturer av vanligtvis gran. 
Död ved måste sparas i högre utsträckning och inte 
städas bort.  
     Sönderkörning av mark i samband med skogs-
bruk måste undvikas. Känsliga marker bör inte 
köras på utan risbädd eller vid tjäle. Det är viktigt 

att återställa skador så fort 
som möjligt inte minst för 
framkomlighetens skull. 
Forskning visar dock tyvärr 
att om markskador väl har 
gjorts tar det mycket lång 
tid att reparera deras effek-
ter. Kvicksilver kan läcka till 
vattendrag och förgifta vatten- 
organismer under lång tid 
och de hydrologiska skador-
na läker mycket långsamt.
     Skogsbränder som förr 
var ett naturligt inslag i barr-
skogarna är idag ovanliga 
och släcks snabbt då stora 
ekonomiska värden riskerar 
att gå till spillo och egen-
dom och liv kan hotas. 
Många brandberoende arter   
missgynnas i takt med att 
bränderna blir allt säll-
syntare. Fler kontrollerade 

naturvårdsbränningar skulle behövas, något som 
skogsbolag och länsstyrelsen i viss mån redan utför.
     Fragmentering av skogsområden är negativt för 
överlevnaden och inte minst spridningen av skogsle-
vande arter. Biologiskt rika skogar blir mindre och 
isoleras från varandra. Arter med dålig spridnings-
förmåga får svårt att sprida sig från ett skogsom-
råde till ett annat. Återinvandring av arter försvåras 
också genom större avstånd.
    Luftföroreningar är ett hot mot skogarnas rikedo-
mar. Genom markförsurning och torrdeposition kan 
träden skadas eller dö och djur och växter påverkas 
negativt. Barrträd är mer känsliga än lövträden för 
försurning. Det beror på att barrträden växer fortare, 
har en surare förna vilket påskyndar försurningen 
samt att de är ständigt gröna. Kalkning, kan vara 
nödvändigt på utsatta platser, men är egentligen bara 
något som tillfälligt minskar de negativa effekterna. 
En minskning av luftföroreningar har skett och på 
vissa håll har försurningsproblematiken minskat. Fler 
åtgärder är dock nödvändiga för att minska effekter 
på den svenska skogen, både lokalt och ur ett euro-
peiskt perspektiv.
     Gödsling är en möjlig väg att öka produktionen, 
men har negativ betydelse för den biologiska mång-
falden, inte minst för mykkorhizasvampar. Kväve-
älskande arter gynnas och mindre konkurrenskraf-
tiga och ofta ovanligare arter får stå tillbaka. 
Införande av främmande trädslag missgynnar den 
biologiska mångfalden. Det finns väldigt få arter 

Hällmarkstallskog och naturgranskog på Uvaberget vid Tenhultasjön
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Strutbräken i StrömsbergsskogenÄdellövbrant med främst alm
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som är anpassade till de nya trädslagen vilket mins-
kar mångfalden. 
      Ett allmänt hot är också kunskapsbrist om na-
turvård och biologisk mångfald i skogen. Kunskap 
om skötsel av vissa skogstyper, t.ex. ädellövskog, 
är också låg. Det är nödvändigt med utbildning i 
naturvårdsinriktad skötsel av många skogsmiljöer.
     Sjukdomar på träd som kommer till landet på 
grund av import av trävaror och klimatförändringar 
som ökar deras utbredningsområdet är ett hot mot 

vissa trädslag. Almsplintborren som för med en 
svamp som orsakar almsjuka är ett känt exempel. 
Det har gjort att ett stort antal almar dött i landet 
och kommunen. En relativt ny sjukdom i landet är 
askskottssjukan som orsakar askdöd vilken också 
beror på en svamp vars sporer kan ha spridits luft-
vägen från Polen eller Baltikum. 60 % av askarna i 
Litauen har dött på 10 år. Tallvedsnematoden finns i 
Portugal och kan vara en fara för hela tallbeståndet 
om den skulle komma till Norden. 

Naturen i Jönköpings kommun

Område Kommundel Värdeaspekt

23:010 Ädellövnaturskog vid Häggeberg Bankeryd Brantskog med inslag av ek och lind

33:035 Hunnaforsen Barnarp Bäckravin

41:056 Naturreservatet Bottnaryds urskog Bottnaryd Naturskogsartad barrblandskog 

43:016 Naturreservatet Källenäs Angerdshestra Urskogslik tallskog 

51:022 Naturreservatet Rogberga/Öggestorp Blandskog

52:016 Naturreservatet Lyngemadssjön Ödestugu Äldre tallskog

62:025 Naturreservatet Uvabergets naturskog och Ramlaklint Svarttorp Barrskog

71:001 Naturreservatet Råbyskogen Skärstad Barrskog

71:118 Naturreservatet Vista kulle Skärstad Brantskog av ädellövrik typ

81:359 Naturreservatet Girabäcken Gränna Ädellövskogsravin

81:399 Västanås ädellövskogsklädda branter  Gränna Brant- och ravinskog

81:432 Naturreservatet Jordanstorp Gränna Barrskog

Ett urval av värdefulla skogsområden i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av 
området i objektskatalogen
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Odlingslandskapet
Det är i odlingslandskapet vi finner den 
vackra sommarängen, den skira svenska 
björkhagen, stengärdsgården, odlings-
röset och åkerholmen. Alla bidrar de till 
den höga biologiska mångfald som finns i 
odlingslandskapet med dess rikedom och 
variation av naturtyper och kulturella spår. 
     
Jönköpings kommun liksom länet i helhet ka-
rakteriseras av ett småskaligt, variationsrikt och 
mosaikartat odlingslandskap som ligger insprängt i 
skogslandskapet. Mjölk- och köttproduktion är de 
dominerande produktionsgrenarna för kommunens 
jordbruk, där mjölkproduktionen är vanligast.  
     I de östra delarna av kommunen finns de bästa 
odlingsförutsättningarna. I Skärstadalen, Uppgrän-
na och på Visingsö finns lerhaltiga, kalkrika jordar 
som gett upphov till bördiga jordbruksmarker. En 
annan faktor som spelar in är att klimatet är gynn-
samt med många soltimmar i dessa områden.  Även 
i Bankeryds- och Tenhultsdalen finns goda odlings-
förutsättningar. 

Kulturlandskapets utveckling
Att kulturlandskapet med alla dess biotoper är 
skapat av människan inses kanske inte alltid så lätt. 
Det svenska odlingslandskapet är mycket gammalt 
och har sin begynnelse i när våra förfäder övergick 
från jägar- och samlarkulturer till jordbruk och 
boskapsskötsel. Skogen öppnades då sakta upp och 
omformades till ett kulturlandskap med allt större 
ytor gräsmark. Detta skedde under stenåldern, ca 
4200–1800 år f Kr.
     Jordbruk och boskapsskötsel fortsatte att ta 
allt större arealer i anspråk under bronsåldern, 
ca 1800–500 år f Kr. Klimatet var då fortfarande 

milt.  Under järnåldern ca 500 f Kr–1000 e Kr blev 
klimatet kallare och systemet med slåttermarker 
började att tillämpas. Det kallare klimatet gjorde att 
kreaturen var tvungna att stallas under vintern. För 
att föda djuren under vinterhalvåret blev bonden 
tvungen att genom slåtter skörda gräs och löv. 
Gräset slogs under senare delen av sommaren. Efter 
att höet var hopräfsat och bärgat släpptes kreaturen 
in på efterbete vilket ledde till att grässvålen blev 
artrik. Det blev nu möjligt att samla gödsel under 
vintern som sedan spreds på åkrarna till våren. 
Näringsämnen togs därmed från ängen då djuren 
betade och kom åkern till del genom gödslet. Därav 
det gamla talesättet att ”Äng är åkers moder”. Till 
skillnad från idag gick kreaturen fritt och betade 
i skogarna, medan åkrar och ängar hägnades till 
skydd mot kreaturen. Skogsbetet gjorde att sko-
garna blev glesa och rika på örter. Systemet med 
inäga (åker och slåtteräng) och utmark (betesmark 
och skog) varade i ungefär 1 000 år, dvs. fram till 
skiftesreformerna som skedde på 1700–1800-talet. 
     Genomgripande förändringar skedde i od-
lingslandskapet under 1700- och 1800-talet i och 
med storskiftet och laga skiftet. Skiftesreformerna 
genomfördes för att samla gårdarnas ägor till större 
enheter för att göra jordbruket mer effektivt. Byarna 
splittrades upp och gårdarna spreds ut över landska-
pet. För att få mer odlingsbar jord dikades dessutom 
stora arealer våtmark ut i odlingslandskapet och 
sjöar sänktes under senare delen av 1800-talet och i 
början av 1900-talet. Klackarpasjön och Landsjön 
är två exempel på sjöar som sänkts. De sista stora 
förändringarna ägde rum i och med att de fossila 
bränslena kom. Jordbruket mekaniserades och konst-
gödsel började att användas. Vallodling började 
tillämpas vilket innebär att åkermarken användes 
till att både producera brödsäd och vinterfoder. 
Istället för att djuren betade fritt i skogarna på 

Naturen i Jönköpings kommun

Backsippa Solvända Höskallra
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Backsippa, solvända och höskallra hör alla till betesmarkens flora
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utägorna hägnades de in och fick beta på tidigare 
ängar som inte hade odlats upp. I och med att skog- 
arna slutade att betas förtätades de. Av de forna 
ängs- och betesmarkerna i hela landet med mycket 
höga naturvärden återstår idag bara ca 200 000 ha. 
Det är bara 10 % jämfört med i mitten av 1800-
talet. 

Hävdens betydelse
De mest art- och variationsrika miljöerna i odlings-
landskapet är de ogödslade ängs- och betesmarker-
na, där betesmarkerna står för den största andelen. 
Hävd och kontinuerlig utmagring av dessa marker 
är den viktigaste förutsättningen för mångfalden i 
odlingslandskapet. På grund av att marken hävdats 

(Bild inäga/utmark, bok: ängar) väntar på bild. halvsida

Naturen i Jönköpings kommun

En gård vid ängsbruksperiodens början. Inägan är marken innanför hägnet som består av äng och fast åker. Kreaturen 
betar utanför hägnet på det som kallas utmarken. (Illustration av Nils Forshed från ”Ängar–Skötsel av naturtyper”, 
Naturvårdsverket 1988)
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Översikt över naturbetesmarkernas historia (Illustration av Nils Forshed från ”Ängar–Skötsel av naturtyper”, 
Naturvårdsverket 1988)
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under lång tid genom slåtter eller bete har näring 
förts bort från marken vilket gjort den näringsfattig. 
Marker som är näringsfattiga ger artrika växtsam-
hällen eftersom ingen art dominerar över den andra. 
Hävdgynnade växter som vi ofta förknippar med 
dessa marker är t.ex. gullviva, blåsuga och jungfru-
lin. De ljusälskande och störningstoleranta arterna 
som vi idag finner i våra ängs- och betesmarker 
levde tidigare undanskymda på skogsfria ytor i 
landskapet och vandrande in eller expanderade 
starkt i och med bondens ankomst. 
     Ängsmark är sådan mark som hävdas genom 
slåtter medan betesmark är sådan mark som hävdas 
genom bete. Vid slåtter används skärande redskap 
som lie eller slåtterbark. Slåttern är hemligheten 
bakom blomsterprakten i ängen. Här trivs de växter 
som tål att bli avhuggna av lien. Många av ängens 
växter klarar slåttern eftersom de sprider sig via 
rotsystemet. Några blommar redan i juni och hinner 
därför bilda frön innan slåttern äger rum senare 
på sommaren. Arter som gynnas av slåtter är bl.a. 
svinrot, slåttergubbe och slåtterfibbla.
     Växterna i betesmarken har anpassat sig efter 
kreaturen. För att minska effekten av bete tillväxer 
många arter nere vid marken. Många av arterna 
som hör hemma i våra betesmarker har därför 
rosettbildande blad som svartkämpar, brudbröd och 
mandelblomma. Vissa växter gynnas även av betes-
djurens tramp som skapar ytor med blottad jord där 
t.ex. rödkämpar och backnejlika kan etablera sig. 
Kattfot, solvända och ängsvädd är andra arter som 
trivs i våra betesmarker. 
     För att den höga biologiska mångfalden ska 
bestå är det viktigt att markerna hålls öppna och 
ljusa för att gynna de ljusälskande växterna. Bete 

och slåtter gör att markerna inte växer igen medan 
ohävd leder till att konkurrensstarka arter som 
hundkex, älgört och smörblomma tar över. Många 
ängssvampar, såsom färggranna vaxskivlingar är 
även beroende av att gräset hålls kort. Att markerna 
inte växer igen är även viktigt för många lavarter 
som lever på solexponerade gamla träd. Här kan 
nämnas almlav, rosa skärelav och gul dropplav. Den 
rika växtligheten ger förutsättningar för ett rikt 
insektsliv. Det är i dessa miljöer vi finner många av 
våra fjärilsarter. Systemen är oftast komplexa och 
flera arter är beroende av varandra. Till exempel 
är många dagfjärilar helt beroende av en specifik 
växt för att överleva. Enbart till vitmåra och andra 
mårväxter i odlingslandskapet är ett 30-tal fjärils-
arter knutna. Betade strandängarna har stor betydelse 
för fågellivet, men även den generella variation som 
odlingslandskapet erbjuder med inslaget av många 
småbiotoper och mosaiken av olika naturtyper gör 
att ett stort antal fågelarter finner livsrum.

Betande kor som här i Lönneberg är ett mycket värde-
fullt inslag i odlingslandskapet
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Ängs- och betesmarker 
I kommunen finns en hel del ängs- och naturbe-
tesmarker. Kommunens hagmarker är många till 
antalet, men oftast små till arealen. Enligt Ängs- och 
betesmarksinventeringen (2002-2004) finns det ca 
1 500 ha ängs- och betesmark i kommunen varav 
ca 1 000 ha har övervägande bra hävd och ingen 
påverkan från produktionshöjande åtgärder. 
     De allra flesta betesmarker förekommer i östra 
delen av kommunen i Östra Vätterbranterna. I 
Uppgränna kring gårdarna Tuggarp, Måleskog 
och Vändelstorp samt kring Åsa som ligger i östra 
delen av kommundelen Gränna finns många vär-
defulla marker. Även kring Ölmstad finns det gott 
om fina betesmarker t.ex. vid Kullen där finnögon-
tröst växer. Andra exempel är de stora och öppna 
betesmarkerna vid Störestorp, Kullarp, Fageräng 
och Björnaryd i Lekeryds och Svarttorps kommun-
del. Fina betesmarker är även den vid Björstorp, 
där bl.a. fältgentiana växer, och de nyrestaurerade 
betesmarkerna vid Säby gård i Skärstad kommun-
del. I Bankeryds kommundel finns fina betesmarker 
vid Labbarp och Målskog. 

De flesta av dagens hagmarker är tidigare slåtter-
marker där hävdformen övergått till bete. Betes-
marker på tidigare inägor kan delas in i öppna och 
trädbärande marker. I kommunen är trädbärande 
marker lite vanligare än öppna betesmarker. Bland 
trädbärande marker är björkhagar och blandlövha-
gar vanligast. Även relativt stor areal ekhagar före-
kommer jämfört med övriga kommuner i länet. Den 
övriga betesmarken brukar kallas för utmarksbete 
och var vanligt förr. Idag finns utmarksbete i form 
av skogsbete bara på ett fåtal ställen i kommunen 
t.ex. norr om Tokeryd i Ölmstad kommundel och i 
Ryd nordväst om Ölmstad samhälle. Andra ställen 
där skogsbete förekommer är söder om Åsa by i 
Gränna kommundel samt i Stora och Lilla Löckna i 
Bottnaryds kommundel. 
     Mindre områden med buskrika utmarker och 
ljunghedar finns i kommunen t.ex. vid Axamo flyg-
plats. Sandiga betesmarker finns på flera ställen och 
är viktiga för bland annat många insekter t.ex. vilda 
bin som bygger bon i markblottor. Kraftledningsga-
tor är exempel på en miljö där arter som förut varit 
knutna till ängs- och betesmark kan finna ett hem-
område. Förutsatt att de sköts på rätt sätt kan de 
fungera som spridningskorridor för rödlistade arter 
som t.ex. hasselmus, väddnätfjäril och sandödla. 
     Ängsmarkerna har minskat mycket under de 
senaste åren och är idag nästan försvunna. I slutet 
av 1800-talet brukades i Sverige ca 1,2 miljoner ha 
äng genom slåtter vilket kan jämföras med dagens 
7 000 ha. I kommunen är arealen ängsmark mindre 
än 1 % av den totala arealen hävdad mark. Övrig 
mark hävdas genom bete. Jönköpings län är dock 
ett av de slåtterängsrikaste länen sett till antalet 
ängar. Hackslåttmarker är den till arealen vanligaste 
typen av äng. Dessa marker är typiska för Småland 
eftersom markerna är ojämna och steniga. Ytorna 
är oftast små och finns kring åkrar, gärdsgårdar och 
vägrenar. De flesta ängsmarker finns i västra delen 
av kommunen. Vid Yås i Angerdshestra kommundel 
och kring Hösabo i Norra Unnaryds kommundel 
finns fina exempel på hackslåttermarker. Andra fina 
slåtterängar är Blaaslätten i Mulseryd och Strutsa-
backen i naturreservatet Huskvarnabergen. Torräng-
ar är vanliga i t.ex. Skärstads kommundel vid Vista 
kulle, Stickelösa och Hov. I kommunen finns även 
slåtterängstyper som slåttermader (t.ex. vid Rock-
sjön), slåtterkärr och lövängar. Kommunens främsta 
exempel på en löväng är Vässingsarps löväng i kom-
mundelen Gränna. 

Blomsterprakt i Strutsabackens slåtteräng i 
Huskvarnabergen
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Fodermarker med gamla ädellövträd
Byarna omgavs förr av lövängar där lövtäkt bedrevs 
eftersom löv var en viktig del av kreaturens foder. 
Ett sätt att skörda löv var att hamla trädet. Med 
några års mellanrum skars större delen av kronan 
bort. Inslaget av hamlade träd är stort i Östra Vätter- 
branterna, som räknas till ett av landets kärnom-
råden. Kring byarna Vässingsarp och Lönnemålen, 
Boeryd och Getingaryd, Öland och Fingalstorp, 
samt vid Brunstorp finns många hamlade träd i 
markerna. Totalt finns mer än 2 000 i Östra Vätter- 
branterna. I kommunens östra del finns även ett 
stort antal jätteträd av främst ek i odlingsmarkerna. 
Hamlade träd och jätteträd är viktiga att bevara 
eftersom de utgör en värdefull livsmiljö för många 

Gamla solbelysta ekar, som denna på Bondberget, utgör 
viktiga livsmiljöer för en mängd arter

Ekoxen är beroende av gamla ädellövträd, främst ek
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lavar, mossor, svampar och insekter som är hotade. 
Läs mer under avsnittet Östra Vätterbranterna.

Småbiotoper och brynmiljöer
I odlingslandskapet finns stengärdsgårdar, odlings-
rösen, åkerholmar, diken, småvatten och alléer. 
Dessa miljöer är skyddade genom det generella bio-
topskyddet i miljöbalken (7 kap 11 §). När arealen 
och antalet ängs- och betesmarker minskar, fungerar 
småbiotoperna som spridningskorridorer för många 
växter och djur. De utgör även viktiga överlevnads-
platser och livsmiljöer för många arter. Åkerholmar 
och dikesrenar är idag viktiga miljöer för många 
hävdgynnade arter som har svårt att klara sig i 
igenväxande hagmarker.  Stengärdsgårdar och rösen 
är viktiga för mossor, lavar, ormar, landsnäckor 
och ödlor medan småvatten är viktiga livsmiljöer 
för grodor, vattensalamandrar, fåglar, insekter samt 
strand- och vattenväxter. Större vattensalamander är 
en art som lever i många småvatten i Östra Vätter-
branterna. Alléer med lövträd som ek, alm och ask 
växer ofta i anslutning till herrgårdar i odlingsland-
skapet. Träden växer i ett öppet ljust läge och är 
vanligen gamla. Dessa träd har både stor betydelse 
för landskapsbilden och för många lavar, svampar, 
insekter och fåglar som t.ex. ugglor och hackspettar. 
     Brynets läge mellan öppen och sluten miljö utgör 
en artrik och dynamisk naturtyp. I brynen lever Alléer, stenmurar och åkerholmar är biotopskyddade och 

utgör viktiga småbiotoper i odlingslandskapet

Naturen i Jönköpings kommun
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både arter som är specifikt anpassade till brynmiljön 
och sådana som ofta återfinns främst i hagmarker 
eller naturskogar. En mångfald av blommande buskar, 
växter och död ved ger en rik insektsfauna som drar 
till sig många andra arter. I odlingslandskapet finns 
en viktig del av den biologiska mångfalden i dessa 
brynmiljöer. Brynen är ofta rika på olika buskar som 
rosenbuskar, en, sälg, apel, hagtorn, slån och hassel. 
De bärande buskarna är värdefulla både för häck-
ande fåglar och under fåglarnas flyttning då de 
behöver bygga upp näringsreserver. Brynen under-
lättar även djurs spridning i landskapet och ger 
skydd för viltet. Fina brynmiljöer har en flikig kant 
mot gräsmarken och övergår efterhand till lövskog 
längre in. I de solbelysta lägena med lä för vinden är 
ofta artrikedomen mycket hög med arter som t.ex. 
hasselmus, prydnadsbock och törnskata. 

Hot mot odlingslandskapets mångfald
Odlingslandskapets höga biologiska mångfald, ka-
rakteristiska artsamhällen och naturtyper är till stor 
del beroende av människan för att överleva. Under 
det senaste halvseklet har jordbrukets förändring 
reducerat denna mångfald. Den minskande arealen av 
betes- och ängsmarker samt gödsling av de kvar-
varande betesmarkerna är de största hoten mot 
odlingslandskapets djur och växter. Gödsling gör att 
kvävegynnade växter som brännässlor, hundkex och 
bredbladiga gräs breder ut sig. 
     Rationalisering och landsbygdens avfolkning har 
lett till att det småskaliga odlingslandskapet ersatts 
av ett alltmer ensidigt åker- och skogslandskap. 
Detta har lett till uppsplittring och minskning av 
de naturliga ängs- och betesmarkerna. Upphörande 
av hävd, lågt betestryck och kvävenedfall är andra 
faktorer som hotar odlingslandskapet. Kvävenedfall 
fungerar som atmosfärisk gödsling och beror bl.a. 

på avgasutsläpp från trafiken och ammoniakavgång 
från gödselhantering. En skuggigare miljö genom 
slyuppslag blir följden av dessa förändringar, vilket 
odlingslandskapets växter och djur inte är anpassade 
till.  
     Andra hot mot odlingslandskapet är bekämp-
ningsmedel, borttagande av småbiotoper, ned-
huggning av träd och asfaltering av grusvägar. Vid 
asfaltering missgynnas många arter som växer på 
trädstammar i alléer. De är nämligen beroende av 
det näringsrika dammet från grusvägarna.
     Jönköpings kommuncentrum ligger i ett tidi-
gare jordbrukslandskap med en bördig mark och 
även andra tätorter i kommunen är lokaliserade till 
jordbrukslandskap. Exploatering för industrier och 
bostadsbebyggelse, samt infrastruktur för kommu-
nikation och logistik utgör ett hot mot odlingsland-
skapets arter då jordbruksnäringen inskränks när 
samhällsutbyggnad tar mark i anspråk och försäm-
rar arrondering

Ett urval av värdefulla ängs- och betesmarker i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av 
området i objektskatalogen

Naturen i Jönköpings kommun

Område Kommundel Värdeaspekt 

23:001 Öppen betesmark vid Tornaryd Bankeryd Betesmark med fältgentiana och granspira

42:026 Blaaslätten Mulseryd Äng

43:026 Äng- och betesmarker i Yås  Angerdshestra Äng- och betesmarker

61:002 Betesmarker vid Störestorp och Kullarp Lekeryd Betesmarker med fältgentiana

62:005 Betesmarker vid Roestorp och Broholm Svarttorp Betesmarker med fältgentiana

71:029 Betesmarker vid Kättilstorp och Björstorp Skärstad Betesmark

81:001 Löväng vid Vässingarp Gränna Äng med hamlade träd

81:367 Naturreservatet Vretaholms eklandskap Gränna Eklandskap med betesmark

83:023 Hamlingsområde vid Öland Ölmstad Hamlade träd och betesmarker 

83:024 Hovaskog Ölmstad Hamlade träd

Gynnsamt för mångfalden i odlingslandskapet

• Ekologiskt jordbruk

• Bevarande och nyskapande av små biotoper

• Återhamling och förstagångshamling av träd

• Frihuggning av skyddsvärda träd

• Restaurering och upprätthållen hävd av ängs- och 
   betesmarker

• Småskalighet

• Bete av olika typer av djur



Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram ��Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram

Våtmarker
I våtmarken möts världarna land och vat-
ten. Det skapar en unik miljö som sprudlar 
av liv i många olika former. I våra våtmar-
ker kan man uppleva myrens öppna tysta 
vidder, det rika fågellivet och de prunkande 
orkidékärren.

En våtmark är sådan mark där vatten till stor del av 
året finns nära under, i eller strax över markytan. För 
att ett område ska kallas för våtmark ska dessutom 
minst hälften av vegetationen utgöras av våtmarks-
växter. Våtmarker är myrmark, sumpskogar och 
våtmarksstränder vid sjöar, vattendrag och hav. 

Myrmark
Myr är en torvbildande våtmark där de döda växterna 
inte förmultnar fullständigt, utan lagras på växt-
platsen i form av torv. Det är möjligt på grund av 
de syrefria förhållanden som råder i myren. Myrar 
indelas sedan i kärr och mosse. Utmärkande för en 
mosse är att vattnet och näringsämnena huvudsak-
ligen kommer från nederbörden, medan kärr även 
får vatten och näringsämnen från omgivande mark. 
Mossarna är näringsfattiga medan kärren har bättre 
tillgång på näringsämnen och kan vara alltifrån 
näringsfattiga till extremrika.  
     Jönköpings län tillhör ett av de mest våtmarksrika 
länen i Sverige. Landarealen i Jönköpings kommun 
täcks till ca 11 % våtmarker. Andel myr i kommunen 
är som störst i de västra nederbördsrika delarna på 
högslätterna mellan Jönköping och Ulricehamn där 
de stora komplexen Dumme mosse och Komosse 
ligger. I väster är myrarna stora till arealen medan 
de för det mesta är små i öster. Ett annat område 
med stor andel myr är slätten mellan Tenhult och 
sjön Eckern. Här finns bland annat Konungsömosse 
som är en av kommunens större mossar. 

Det är inte enbart storleksmässigt som myrarna i 
väster skiljer sig åt från de i öster; de har även bil-
dats på olika sätt. I den östra delen av kommunen, 
som är belägen inom Götalands högre fornsjöområ-
de, har myrarna bildats som ett resultat av igenväx-
ande sjöar s.k. ”igenväxningsmyr”. I kommunens 
västra delar som ligger inom Götalands försump-
ningsområde har myrarna bildats direkt på fast 
mark och kallas då istället ”försumpningsmyrar”. 
Försumpningsmyrar är vanliga i höglänta områden 
och är ett resultat av hög humiditet. 

Mossar
Mossar utgör hela 80 % av våtmarkerna inom Jön-
köpings kommun. Den vanligaste typen är högmossar 
som är ett gemensamt namn för tydligt välvda mossar. 
Högmossarna är typiska för Jönköpings län och 
sydvästra Sverige. Det är i de västra delarna av 
kommunen som högmossarna har sin största 
utbredning. Till arealen är de öppna högmossarna 
den vanligaste typen. Markskiktet på de öppna högmos-
sarna domineras av olika vitmossor t.ex. rubinvit-
mossa, praktvitmossa och rostvitmossa, som också 
är de viktigaste torvbildarna. Andra vanliga arter 
är rosling, klockljung, tranbär och tuvull. Vegeta-
tionen i den fattiga högmossemiljön tillförs endast 
näringsämnen via regn och vind, och få växtarter 
klarar därför av att leva där. Värdefulla högmossar 
i kommunen är bl.a. Komosse (~ 1450 ha), Dumme 
mosse (~ 2940 ha), Konungsömosse (~ 840 ha), 
Gagnaryds mosse (~ 250 ha) och Prästeryds-Ambo 
mosse (~ 180 ha). Antalsmässigt dominerar tallris-
mossarna i kommunen. De är karakteristiska för 
östra syd- och mellansverige där nederbörden är låg 
och grundvattenytan ligger lågt under vegetations-
perioden. Av namnet framgår att tallrismossarna är 
bevuxna med tall och vanliga ris är odon, lingon och 
blåbär. Bottenskiktet består nästan helt av vitmossor 
medan ljung, tuvull, hjortron och tuvsäv dominerar 
i fältskiktet. En annan typ av tallmosse är den av 

Naturen i Jönköpings kommun
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skvattramstyp som också främst förekommer i kom-
munens östra del. Även om tallarna på mossarna 
kan verka klena är de många gånger mycket gamla 
och biologiskt värdefulla. Mossarna utgör viktiga 
livsmiljöer för många fåglar som ljungpipare, trana, 
grönbena, orre, storspov och smålom. 

Kärr
Kärr delas in i fattigkärr och rikkärr. Med rikkärr 
menas kärrmiljöer som via vatten tillförs mineraler 
från intilliggande kalkhaltig berggrund eller jord.  
Rikkärr hyser ofta mycket höga naturvärden efter-
som de har en speciell och artrik växtlighet. Mer 
än 150 olika växt- och djurarter är beroende av 
rikkärren för sin överlevnad, och ett typiskt rik-
kärr kan hysa mer än 50 olika växtarter. Här kan 
man hitta purpurvitmossa, axag och många av våra 
orkidéer. Rikkärr kan delas in i medelrikkär och ex-
tremrikkärr. Den vanligaste typen av rikkärr i länet 
är medelrikkärr. Medellrikkärr med höga värden 
finns t.ex. vid Rocksjöns södra ände. I trakterna av 
Gunnarsö finns ett annat medelrikkärr som ingår 
i Dumme Mosse naturreservat. Kärret är stort och 
källvattnet ger upphov till en helt fantastisk mång-
fald av mossor med bland annat korvskorpionmossa, 
guldspärrmossa, källpraktmossa, krokvitmossa 
och lockvitmossa i bottenskiktet. I fältskiktet finns 
trevliga rikkärrsväxter som sumpnycklar, snip, tagel-
säv och smalfräken. Kommunens rikaste kärr är 
förmodligen extremrikkärret i Hultarp där en lång 
rad rikkärrsmossor och krävande växter finns som 
kärrknipprot, näbbstarr, gräsull och tätört. Andra 
exempel på rikkärr med mycket höga naturvärden 
i kommunen är Hattabäckskärret och rikkärret i 
Skogslid som ligger i kommundelen Bottnaryd.

Våtmarker längs sjöar och vattendrag
Våtmarker längs sjöar och vattendrag kan t.ex. 
bestå av strandskogar, sötvattenstrandängar, mader 
och vassar. Mader finns bl.a. vid Domneådammens 
nordöstra sida där stora våtmarker breder ut sig. 
Omfattande sötvattenstrandängar som har höga 
värden finns t.ex. utmed Nissan vid Gagnaryd. I 
Mulseryd vid Snarabo, har marker som tidigare 
betats i anslutning till Nissan och Mulserydssjön 
restaurerats och betet återinförts. Strandängar 
som hävdas utgör ofta mycket artrika miljöer med 
bl.a. ovanliga arter av kärlväxter och fåglar. Stens-
holmskärret i Hakarp har restaurerats och strän-
derna betas för att förhindra igenväxning och gynna 
fågellivet. Gulärla och mindre strandpipare är bara 
några exempel på fåglar som häckar på sötvatten- 
strandängar i kommunen. Erstadkärr på Visingsö 
har ett mycket rikt fågelliv och fungerar som en vik-
tig rastlokal för flyttande fåglar. I området kan man 
bland annat njuta av svarthakedopping, svarthalsad 
dopping, årta, tofsvipa, strandskata, drillsnäppa och 
rödbena. I den tätortsnära Rocksjön genomförs 
slåtter av vassar på vintern för att återfå ett livs-
kraftigt vassbestånd. Man gynnar därmed vassle-
vande fåglar. Det rör sig t.ex. om brun kärrhök, som 
häckar i vassområdet, vattenrall och småfåglar som 
sävsångare, rörsångare och sävsparv.

Sumpskogar
En del av kommunens våtmarker består av sump-
skogar vilket är skogsbevuxna våtmarker. Flera 
typer av sumpskog såsom gransumpskog, lövsump-
skog och alsumpskog finns i kommunen. Ströms-
holmsskogen mellan Ramsjön och Ylen i kommu-
nens östra del är en orörd högörtssumpskog som 
domineras av björk och klibbal. 

Naturen i Jönköpings kommun

Erstadkärr Rocksjön Våtmark kring Nissan i Snarabo

Foto: Helen Bjurulf Foto: Linnea Wikström Foto: Linnea Wikström
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Huskvarnaån rinner genom områdets norra del. 
Sumpskogar är ofta mycket artrika på grund av att 
både skogens och våtmarkens arter finns represen-
terade. Naturreservatet och Natura 2000-området 
Skams hål domineras av källpåverkade sumpskogs-
miljöer i anslutning till bäckar och hyser ett stort 
antal ovanliga arter som anses vara kalk- och 
näringsgynnade t.ex. de rödlistade kärlväxterna 
skogsfru och storgröe.

Hot mot våtmarkernas mångfald
Ett generellt hot mot våtmarker är förändringar 
i vattenförhållandena. Idag är många våtmarker 
starkt påverkade av utdikning. Hoten varierar 
mellan olika typer av våtmarker. En stor andel av 
myrmarkerna har förstörts genom torvtäkt. Enligt 
länsstyrelsens våtmarksinventering (1996) återstår 
i kommunen endast 142 ha myrmark som är helt 

opåverkade av ingrepp såsom torvtäkt, avverkning 
och dikning. I relation till kommunens inventerade 
våtmarksareal utgör det endast 1,1 % orörd myr-
mark. 
     Kvävenedfall hotar våtmarkerna genom att detta 
så småningom leder till en ökad igenväxning av 
skog. Försurning kan orsaka skador på den natur- 
liga växtligheten och djurlivet. Sumpskogarna 
hotas främst av avverkning medan strandängar 
och rikkärr förlorar mycket av sina naturvärden 
om hävden upphör. Idag är många rikkärr hydro-
logiskt störda och i akut behov av hävd för att inte 
växa igen till sumpskogar. Kunskapen om våra 
rikkärr och deras arter är begränsad, men i och 
med åtgärdsprogrammet som kom 2006 kommer 
förhoppningsvis kunskapen öka och bevarandear-
betet förbättras. 

Naturen i Jönköpings kommun

Gullpudra är exempel på en art som trivs i sumpskogar 
med källflöden

Råbyskogens översvämningsskog
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Ett urval av värdefulla våtmarker i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av området
i objektskatalogen

Område Kommundel Värdeaspekt 

11:001 Rocksjöns våtmarker Jönköping öster Våtmarkskomplex

22:006 Naturreservatet Skams hål Järstorp Källpåverkade sumpskogsmiljöer

22:015 Naturreservatet Dumme mosse Järstorp Våtmarkskomplex

33:012 Store mosse och Farbergskärret Barnarp Våtmarkskomplex

41:043 Prästeryds- och Ambomosse Bottnaryd Våtmarkskomplex med rikkärr

41:066 Rikkärr SO Skogslid Bottnaryd Rikkärr

43:035 Gagnaryds mosse Angerdshestra Våtmarkskomplex och strandäng

52:012 Konungsömosse Ödestugu Mosse

62:031 Strömsholmsskogen vid Strömsholm  Svarttorp Sumpskog
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Naturen i Jönköpings kommun

Sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag kan liknas vid land-
skapets kärl och pulsådror. Vattenmiljöerna 
bjuder på en stor rikedom av naturtyper 
och arter som lever i eller nära vattnet. Här 
finns ett myller av fiskar, kräldjur, fåglar, 
insekter och kärlväxter. 

Jönköpings kommun är rik på sjöar. Här finns 
nämligen så mycket som 387 sjöar som helt eller 
delvis ligger inom kommunen. Av dessa är ca 200 
mindre än 10 ha. Det finns 61 sjöar med en storlek 
på 10-100 ha och 22 sjöar på över 100 ha. Vättern 
och Bunn är de enda sjöarna som har en storlek på 
över 1000 ha. Vättern är en djup klarvattensjö som 
är den största sjön i länet och unik i många avse-
enden. Här finner vi ishavsrelikter som röding och 
hornsimpa, och även landets sydligaste harrbestånd. 
Kommunens vattendrag har olika karaktär, en del är 
näringsfattiga och rinner genom sjö och våtmarks-
rika skogsmarker såsom Nissan med dess biflöde, 
medan andra är näringsrika och finns i jordbruks-
bygder, såsom delar av Huskvarnaån. 

Avrinningsområden
Kommunen har olika avrinningsområden vilka av-
gränsas av höjdpartier som skiljer de olika områdena 
åt. Det dominerande avrinningsområdet som berör 
kommunen är Motala ström med Vättern vilket 

omfattar delavrinningsområdena Svartån, Röttleån, 
Edeskvarnaån, Huskvarnaån, Tabergsån, Dunke- 
hallaån, Lillån – Bankeryd och Domneån. Därutöver 
tillkommer en del mindre vattendrag som mynnar 
direkt i Vättern på östra stranden. Lagan, Nissan 
och Tidan är övriga avrinningsområden som har 
sina källområden i Jönköpings kommun. Nissans 
källområden utgörs av stora myrområden, däri-
bland Komosse och Dumme mosse. Mossarna ger 
upphov till ett humusrik, brunfärgat och närings-
fattigt vatten. Detta kan jämföras med de mer nä-
ringsrika och övergödda vattendragen i kommunens 
östra delar som t.ex. Huskvarnaån, Lilla Nätaren 
och Landsjön.

Livet i och kring vattnet
I kommunen finns en del arter som är speciella 
och knutna till sjöar och vattendrag. Bland dessa 
kan flodkräfta, flodpärlmussla och öring nämnas. 
Flodpärlmusslan är beroende av öring för sin fort-
levnad och öringen finner vi i rena vatten med en 
hög syrgashalt. Öringen är försurningskänslig och 
behöver ett vatten som inte är påverkat av reglering, 
dämning eller grävning, eftersom dessa åtgärder kan 
störa öringens lek- och uppväxtområden. Flodkräf-
tan har försvunnit från många platser på grund av 
kräftpest, försurning och utsättning av signalkräfta. 
I några av kommunens sjöar och vattendrag som 
t.ex. Nissan kan man fortfarande finna flodkräftan.
     

Vättern är på många sätt en unik sjö som sätter stor prägel på naturen i kommunen. Vy från Bankeryds sandbankar.
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Flodpärlmusslan är en hotad art som lever i några 
vattendrag i kommunen t.ex. Nissan
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Naturen i Jönköpings kommun

Utter som är länets landskapsdjur finner vi i kom-
munens östra delar bl.a. i Huskvarnaåns vattensystem. 
Uttern trivs där det finns gott om föda i form av fisk 
och groddjur och i öster har vi övergödda sjöar, med 
gott om fisk, vilket gynnar uttern. Bäver finns bl.a. 
vid Rocksjön och Domneån.
     Kring många av sjöarna och vattendragen i 
kommunen finns ett rikt och intressant fågelliv. Den 
färggranna kungsfiskaren bygger bon i strandbrinkar 
vid bland annat Nissan, Tabergsån och Lillån i 
Bankeryd. Storlom häckar i sjöar som Ören, Stråken 
och Granarpssjön, och fiskgjuse häckar i talltoppar 
i anslutning till öppet vatten som till exempel vid 
Bunn, Fängen, Landsjön och Ylen. Forsärla, ström-
stare och mindre hackspett är några andra exempel 
på intressanta fågelarter som kan upplevas vid flera 
av kommunens vattendrag. Landsjön är en natur-
ligt näringsrik sjö som utgör en häckningsplats för 
ett stort antal fågelarter som t.ex. sångsvan, brun 
kärrhök, skäggmes och trastsångare. Sjön är även 
en viktig rastplats för många tättingar, vadare och 
sjöfåglar. Vid Landsjön växer även en exklusiv sjö-
vegetation med arter som hårsärv och vårtsärv. 

Fiske och kraftuttag
Yrkesfiske bedrivs inom kommunen framförallt i 
Vättern. Även fritidsfisket är omfattande i Vättern 
och i de större sjöarna i öster och söder som Bunn, 
Ören, Landsjön, Stora Nätaren, Ylen, Ramsjön, 
Stensjön, Tenhultasjön, Eckern och Fängen. I väst 
är fritidsfisket mer utbrett i Stråken, Nässjöån och i 
Nissan. Det är mest gädda och abborre som fångas i 
fritidsfisket men gös lockar också många besökare. 
     Människan har sedan urminnes tider försökt 
nyttja och styra vattnet på olika sätt, genom sjö-
sänkningar, rensningar och rätningar av vattendrag, 
dränering av våtmarker, bevattning och avledning 

av vatten till nya åfåror, dämning för utnyttjande av 
vattenkraft m.m. Under 1800-talet och 1900-talets 
första hälft var sjösänkningar vanligt förekommande 
för att vinna odlingsbar mark. När strandängarna 
odlades upp minskade mängden växt- och djurarter 
kraftigt och sjöarnas igenväxningsförlopp påskynd- 
ades. Idag läggs mycket energi på att restaurera 
igenväxta sjöar t.ex. genom att slå eller bedriva slåt-
ter av vassområden. På så sätt återskapas värdefulla 
miljöer och ett rikare växt- och djurliv återfås.
     I stort sett samtliga sjöar i kommunen som är 
belägna i odlingsbygder har utsatts för sänkningar 
som innebar att landskapet torrlades och många 
småvatten försvann eller växte igen. I skogen har 
sumpskogar, myrmarker och övriga blöta områden 
minskat i areal genom omfattande dikningar. Dik-
ningar innebär att den vattenhållande förmågan 
reduceras vilket orsakar kraftiga svängningar i vatten-
dragens flöden, låga flöden vid låg vattenföring och 
mycket höga vid hög vattenföring. 
     Kraftutnyttjande är en annan form av reglering 
som har haft en stor inverkan på sjöar och vatten-
drag. Dammar anlades utmed våra vattendrag för 
att tillförsäkra sig om vatten under längre tidsperio-
der och för att öka fallhöjden för att vinna kraft. I 
och med detta hindrades många vattenlevande djur 
att fritt röra sig i vattendragen. Arter som lax och 
öring är beroende av strömmande vatten och forsar 
för sin överlevnad och deras livsmiljöer försvann i 
vissa fall helt eller reducerades kraftigt. Idag finns 
många av dessa äldre hinder kvar trots att anlägg-
ningarna inte längre är i drift. Dessa utgör vand-
ringshinder för fisk och andra bottenlevande djur 
och därför arbetar kommunen med utrivning av 
gamla dammar och byggande av fiskvägar. 

Hot mot sjöarnas och vattendragens 
mångfald
Våra vattendrag är hårt nyttjade av samhället och 
människan. Många åtgärder görs och har gjorts för att 
återställa miljön i sjöar och vattendrag. En betydel-
sefull åtgärd är reningsverk för avloppsvatten, vilket 
kan ses som en självklarhet idag. Vattnet i naturen 
urlakar, ansamlar och transporterar ämnen t.ex. 
miljögifter och näringsämnen. 
     I sjöar som regleras ger gällande vattendomar 
ibland stora variationer i vattenstånd vilket kan 
skapa konflikter. Äldre vattendomar med noll-
tappning innebär att inget eller mycket lite vatten 
behöver släppas från ett regleringsmagasin varvid 
fisk och andra vattenlevande djur tar stor skada. 
Med minimitappning utarmas det biologiska livet i 
vattendraget.   
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Den nedre delen av Domneån ingår i Domneåns naturreservat
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Naturen i Jönköpings kommun

Även om reglering av vatten många gånger har 
orsakat stora skador på växt- och djurlivet är det 
försurningen som är det allvarligaste problemet för 
sjöarna och vattendragen i Jönköpings kommun. 
Sydsvenska höglandets västsida är mest utsatt för 
försurning i landet på grund av en hög nederbörd 
och jordlager som inte har förmåga att neutralisera 
den sura nederbörden. 
     De biologiska effekterna av försurningen av sjöar 
och vattendrag är mycket stora och har medfört 
omfattande skador på såväl växter som djur. Detta 
beror på ett sänkt pH-värde och en förhöjd halt av 
oorganiskt aluminium i vattnet. Oorganiskt alumi-
nium är mycket giftigt och när ett vatten försuras 
ökar halten av giftigt aluminium. De fria aluminium- 
jonerna kan fästa på fiskars gälar och leda till ned-
satt andningsförmåga och död. Känsligheten hos 
olika fiskarter varierar men mört, lax och elritsa är 
speciellt känsliga. Även många bottenlevande djur 
tar skada när pH-värdet i vattendragen sjunker. När 
arter har slagits ut eller vattnet reglerats räcker det 
inte med att enbart kalka och därför arbetar kom-
munen även med så kallad biologisk återställning. 
Biologisk återställning innebär att utslagna arter 

återintroduceras, lekbottnar återskapas och vand-
ringshinder tas bort. 
     Näringsrika och övergödda sjöar förekommer 
framförallt i de mer intensivt brukade jordbruks-
områdena eller vattenområden som tidigare varit 
utsläppspunkt för avloppsreningsvatten. Även om 
utsläppen till en sjö har upphört kan mycket näring 
i form av fosfor finnas kvar i sedimentet från tidi-
gare utsläpp och orsaka skada. Övergödning av en 
sjö medför en ökad produktion av plankton vilket 
kan ge oönskade blomningar av blågrönalger som 
kan vara giftiga. Så är fallet i ett antal av kommunens 
sjöar som t.ex. Landsjön, Lilla Nätaren, Stora Näta-
ren och Barnarpasjön. Övergödda vatten restaureras 
genom att våtmarker och skyddszoner utmed och 
intill sjöar och vattendrag återskapas så att närings-
tillförseln från omkringliggande marker minskar.
     Vägar och bebyggelse kan påverka sjöar och 
vattendrag negativt liksom olika typer av förore-
ningar som t.ex. miljögifter och tungmetaller. När 
organismerna tar upp skadliga ämnen kan allvarliga 
störningar uppstå på t.ex. tillväxt- och fortplantings-
förmågan. De högsta halterna av miljögifter finner 
vi hos rovfiskar, fiskätande fåglar och däggdjur 
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Ett urval av värdefulla sjöar och vattendrag i kommunen. För ytterligare information se respektive beskrivning av området 
i objektskatalogen

Område Kommundel Värdeaspekt 

11:018 Rocksjön Jönköping öster Tätortsnära sjö med rikt fågel- och friluftsliv

34:029 Kallebäcken Norrahammar Värdefull bottenfauna, reproduktionsområde för öring

41:009 Nässjön Bottnaryd Artrik fiskfauna med bl.a. öring

41:012 Stråken  Bottnaryd Sprickdalssjö med öring och rikt fågelliv

42:020 Nissan  Mulseryd Öring, flodkräfta, flodpärlmussla, meanderlandskap

44:040 Svanån  Norra Unnaryd Värdefull fauna med öring och flodpärlmussla

71:161 Landsjön Skärstad Mycket rikt fågelliv, fladdermöss

81:397 Ören Gränna Värdefull fiskfauna med bl.a. röding

81:483 Röttleån  Gränna Reproduktionsområde för öring och harr

82:007 Vättern Visingsö Unik fisk- och bottenfauna

Utsikt över Ramsjön
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Naturen i Jönköpings kommun

eftersom gifterna anrikas i näringskedjorna. Avverk-
ning av skog och växtlighet nära stränder kan leda 
till igenslamning av bottnar då marken avger bl.a. 
humusämnen till vattnet. Bottenlevande insekter och 
fiskarnas rom och yngel får då svårt att klara sig. 

Då växtlighetens skugga försvinner blir även tempe-
raturväxlingarna i vattnet större. Brist på död ved 
i vattendrag är ett annat problem. Den döda veden 
bidrar till att skapa en mer mångformig miljö och 
ökad artrikedom av fiskarter och bottenfauna. 
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Östra Vätterbranterna
Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. 
Området har främst genom den växlande topogra-
fin, klimatet och brukningshistorien ett stort antal 
naturtyper med höga biologiska, kulturhistoriska 
och estetiska värden. Förkastningsbranten i väst 
erbjuder en svindlande och storslagen utsikt över 
Vättern, medan kulturlandskapet som breder ut sig 
österut är varierat och småskaligt.  Östra Vätter-
brantsområdet är 93 000 ha stort, varav 31 000 ha 
utgörs av Vättern. Området sträcker sig från Rog-
berga, Öggestorp, Lekeryd och Svarttorps socknar i 
söder och följer kommungränsen i norr. Naturtypen 
fortsätter sedan upp till Omberg i Östergötland.      
Den kraftiga förkastningsbranten intill Vättern i 
väst är en av landets mäktigaste och kännetecknas 
av lövrika brantskogar och ravinskogar. Det små-
skaliga och mosaikartade kulturlandskapet österut 
utgörs av små åkrar, buskrika bryn och trädrika 
hagmarker med ett stort antal hamlade träd och 
jätteträd. I öster ökar inslaget av barr bland annat i 
skuggiga nordostvända branter. 

Hög biologisk mångfald
Östra Vätterbranternas kraftigt kuperade terräng 
utgör grunden för områdets höga biologiska mång-
fald. De högsta naturvärdena är framför allt knutna 
till trädmiljöer i skogen och i odlingslandskapet, och 
till det mosaiklandskap de utgör. De ädellövsrika 
branterna är särskilt värdefulla ur såväl ett natio-
nellt som internationellt perspektiv. Världsnatur-
fonden har därför utsett Östra Vätterbranterna till 
ett av 100 ”hotspots” för den skogliga biologiska 
mångfalden i Europa. Området är även utpekat som 
en trakt med särskilt värdefull lövskog av Natur-
vårdsverket i boken sydsvenska lövskogar och andra 
lövbärande marker. Länsstyrelsen har med anled-
ning av detta utnämnt Östra Vätterbrantsområdet 
som en skoglig värdetrakt för flera skogstyper. Sedan 
snart 10 år tillbaka har länsstyrelsen i samarbete med 
andra myndigheter, markägare och intresseorganisa-
tioner bedrivit ett intensivt naturvårdsarbete inom 
ramen för projekt Östra Vätterbranterna. 
     Många sällsynta växter, djur, svampar och in-
sekter trivs här. Enligt rapporten Östra Vätterbran-
ternas naturvärden – arter, miljöer och dellandskap 
(2004) har 231 rödlistade arter hittats i området. Av 
dessa har 34 arter valts ut som särskilt prioriterade 
eftersom Östra Vätterbranterna sannolikt hyser 
en viktig del av Sveriges, och även i vissa fall den 
globala, populationen. Slöjröksvamp, finnögontröst, 
ärtvicker, barbastell, sydlig sotlav, barkkvastmossa 
och linddyna är några av dessa arter. 

Brant- och ravinskogar
Lövskogar rika på ädellövträd breder ut sig över 
stora delar av förkastningsbranterna längs med 
Vättern. Närmast sjön är soltimmarna många och 
nederbörden låg. De mäktiga branterna lagrar 
dessutom värme och ger lä för kalla nordandvindar. 
Det milda klimatet gynnar värmeälskande ädellöv-
träd som lind, lönn, ask och alm. Ädellövskogarna 
i branterna utgör de artrikaste miljöerna och har 
högsta prioritet i naturvårdsarbetet. I de skuggiga, 
kalkrika, fuktiga och orörda miljöerna trivs många 
hotade landsnäckor. Större barksnäcka är en art 
som har sin enda skandinaviska förekomst i Östra 
Vätterbranterna. Den hotade ärtvickern trivs i bergiga 
lövskogsmiljöer. De rika ädellövskogarna växer i 
nedre delen av branterna, oftast längs raviner. Vid 
t.ex. Narbäcken, Girabäcken, Västanå naturreservat 
och Strands ravin i Huskvarnabergen finns ädellöv-
skogar med mycket höga naturvärden. 

Naturen i Jönköpings kommun

Östra Vätterbranterna.            Kartans bakgrundsmaterial är ur allmänt 
kartmaterial, Copyright © Lantmäteriet 2005 Dnr:MS2005/20
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Berggrundens näringsgrad gör att trädslagssamman-
sättningen varierar i branterna. I rika miljöer är 
inslaget av ädellövträd stort medan inslaget av asp, 
rönn, sälg och björk är större på fattigare mark. 
Vilket väderstreck brantskogarna ligger i påverkar 
också artsammansättningen. I nord- och nordost-
vända sluttningar finns värdefulla brantskogar med 
t.ex. asp och inslag av barr. I öster vid Rävlinge och 
Hultsjön finns många sådana skuggiga orörda bran-
ter med ras, block och en god tillgång på död ved.  

Ek-tallskog av bergig typ
I den västvända branten mot Vättern växer bitvis 
ek-tallskog på bergig mark. Åker man längs E4 är 
det lätt att se naturtypen som är ett karaktärsdrag 
för Vätterbranterna. Speciellt kring byarna Öland, 
Grav och Boeryd, samt vid Klevabergen och Vista 
kulle naturreservat är naturtypen vanlig. Ek-tall-
skogarna av bergig typ har oftast lång kontinuitet 
eftersom de undantagits från 
skogsbruket på grund av att de är 
lågproduktiva och svårbrukade, 
s.k. tekniskt impediment. I dessa 
miljöer finns därför en god till-
gång på död ved och gamla tallar 
och ekar. Tillsammans med en sol-
exponerad miljö ger det en artrik 
och värmekrävande skalbaggs-
fauna med arter som timmerman 
och myskbock. 

Trädbeklädda slåtter- och 
betesmarker 
Värdefulla betesmarker förekom-
mer allmänt i hela Östra Vätter- 
branterna. Hävden i betesmark- 
erna är varierande. Vissa är väl 
hävdade medan andra befinner 

Girabäckens ravin är ett naturreservat med rik flora och 
fauna
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sig i olika successionsstadier efter tidigare hävd. 
I de miljöer där igenväxningen gått lång har det 
oftast utvecklats andra naturvärden som är knutna 
till ädellövskogslundar med en skuggig och fuktig 
miljö. I betesmarkerna finns ofta många hamlade 
träd och jätteträd av bland annat alm, ask, ek och 
lind vilket gör markerna särskilt värdefulla. 
     Brynen rymmer en viktig del av den biologiska 
mångfalden i Vätterbranternas småbrutna odlings-
landskap. I brynen lever både arter som är specifikt 
anpassade till brynmiljön och sådana som är knutna 
till slutna skogar eller öppna miljöer. Rikedomen av 
blommande växter, buskar och död ved ger bland 
annat ett rikt insekts- och fågelliv. Hasselmusen är 
en typisk brynart som finns i Vätterbranterna men 
är sällsynt i stora delar av landet. Kring Vätters-
målen och Lyckås finns många värdefulla brynmiljöer. 

Hamlade träd och jätteträd
Inslaget av hamlade träd är stort i Östra Vätterbrant- 
erna, som räknas till ett av landets kärnområden. 
Kring byarna Vässingsarp och Lönnemålen, Boeryd 
och Getingaryd, Öland och Fingalstorp, samt vid 
Brunstorp finns många hamlade träd i markerna. 
Totalt finns mer än 2 000 i Östra Vätterbranerna.
ask, lind och alm är de vanligaste typerna av ham-
lade träd i området. Historiskt har säkert andra 
trädslag hamlats, men eftersom ädellövträden lever 
längre är det de som finns kvar idag. Hamlings-
träden var förr vanligast i anslutning till odlings-
landskapet där de var en naturlig del i ängs- och 
betesmarkerna. Idag står många hamlade träd i 
slutna lövbestånd och bergbranter. Antalet hamlade 

Naturen i Jönköpings kommun

Hasselmusen trivs i lövskogar och täta buskar där det finns gott om bär och frukt
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träd som finns kvar idag är bara en liten spillra av 
vad som en gång har funnits. Arbetet inom projekt 
Östra Vätterbranterna har under senare år fokuserat 
på hamling och lövtäkt vilket inneburit ett stort 
lyft för landskapsbilden. Kunskapsutveckling kring 
hamling har bedrivits i Östra Vätterbranterna och 
numera förstagångs- och återhamlas träd inom stora 
delar av området.
     När träd beskärs förlängs dess livslängd och 
hamlingsträd blir ofta väldigt gamla. Till träden är 
ofta många ovanliga och hotade arter knutna. 
Hamlingsträden blir ofta innanrötade och utvecklas 
till hålträd. Hålen nyttjas av fåglar, fladdermöss och 
bin medan många insekter t.ex. ädelguldbagge lever 
i den murkna veden. Många lavar och mossor är 
även knutna till barken som får en speciell struktur. 
Här kan nämnas almlav och den hotade blekskaf-
tade nållaven som har en hög prioritet i naturvårds-
arbetet. 
     I Östra Vätterbrantsområdet finns ett stort antal 
jätteträd i odlingsmarkerna. Till jätteträd räknas 
ekar som har en stamdiameter på över en meter och 
övriga trädslag med över 80 cm i diameter. De jätte- 
träd som har de största biologiska värdena är de so-
litära och solbelysta. Ca 700 jätteträd av främst ek 
finns spridda i hela Östra Vätterbrantsområdet men 
är vanligast vid större gårdar som Lyckås, Vreta-

Hamlad alm i Skraparp, Ölmstad

holm, Drättinge, Aranäs och Östanå. Naturreserva-
tet Vretaholm är ett av länets värdefullaste jätte- 
trädsområden. Hagmarksträd som är solbelysta är 
viktiga komplement till ädellövträden i skogen. En 
gammal fristående ek kan hysa över 1 500 växt- och 
djurarter. Hjälmbrosklav och rosa skärelav är bara 
några rödlistade arter som går att finna på ek inom 
Östra Vätterbranterna. 

Vad görs för att bevara och utveckla 
Östra Vätterbranterna?
Sedan slutet av 1990-talet har det inom området 
skett ett intensivt samarbete mellan representanter 
från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, markägare, LRF, 
Södra, Jönköpings kommun, Naturskyddsfören-
ingen, Gränna Skogsgrupp och Världsnaturfonden 
för att skapa ett hållbart nyttjande av natur- och 
kulturresurserna i landskapet. Eftersom kommunen 
är en av markägarna i området har inventeringar 
utförts i den tätortsnära naturen i Huskvarna och på 
Grännaberget. I och med arbetet med Östra Vätter- 
branterna har kännedomen om områdets värden 
ökat och det är nu den mest välinventerade trakten i 
Jönköpings kommun. Avsikten är nu att utreda om 
Östra Vätterbrantsområdet kan bli ett biosfärområ-
de. Biosfärområden utpekas av UNESCO och bildar 
ett världsomspännande nätverk med representativa 
landskapsavsnitt. Verksamheten i ett biosfärområde 
ska drivas för att bevara ekosystem och arter, gynna 
en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling, samt stödja information, undervisning, 
forskning och miljöövervakning. 

Biosfärområde
UNESCO:s program ’Man and the Biosphere’ 
(MAB) syftar till att genom att utse biosfärområden 
- ett modellområde för hållbar utveckling för att på 
global nivå förbättra relationen mellan människor 
och miljön. MAB-programmets uppgift är att ut-
veckla grunder för uthålligt brukande och bevaran-
de av biologisk mångfald i enlighet med konventio-
nen för biologisk mångfald. Detta skall ske genom 
samverkan med forskare inom natur-, samhällsve-
tenskapliga och humanistiska ämnen, lokala aktörer 
och myndigheter samt genom beaktande av tradi-
tionell kunskap. Det finns över 500 biosfärområden 
globalt. I Sverige finns idag (2009) två, Kristianstad 
vattenrike och Torne Träsk. Det finns dock fyra 
biosfärkandidater, Blekinge arkipelag, Vänerskär-
gården med Kinnekulle, Nedre Dalälven och vårt 
egna Östra Vätterbranterna. 
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Tätortens natur
Att känna doften av jordreva, se dans-
myggornas koreografi, följa humlans nektar-
sök och höra sidensvansarnas ljusa ljud när 
de drar genom bostadsbebyggelse i jakt på 
rönnbär och bortglömda äpplen kan bli en 
stor upplevelse i en liten stund på jorden. 

Den tätortsnära naturen är av mångfunktionell 
betydelse. Den är viktig för rekreation och andra so-
ciala aspekter. Den hyser också en mångfald av arter 
och ger klimatförbättring samt lokal hantering av 
samhällets miljöpåverkan t.ex. smutsigt dagvatten. 
Träd och buskar binder damm och dämpar höga 
regnflöden. Anlagda dammar och naturliga våtmar-
ker i Jönköpings tätort fungerar som reningsverk 
och fördröjningsmagasin. 
     Tätorterna har en betydligt större biologisk 
mångfald än vad man kanske tänker sig. Jönköpings 
tätorter intill Vättern har växt fram i ett från början 
artrikt landskap, vilket kan spåras i herbarier och 
gamla artnoteringar. Mer spännande än museala 
samlingar är att många av gårdagens arter lever 
kvar i Jönköpings urbana miljö. Klöversnärja är ett 
oansenligt ogräs från förr, sällsynta insekter som 
blanksvart trädmyra och reliktbock lever i stadens 
träd och svamparna bronssopp och korallticka 
växer i parker. Tornfalk ryttlar ofta utmed E4 och 
andra ruderatmarker i jakt på smågnagare. Dessa 
arter är ovanliga och har minskat i de rationellt 
brukade areella näringarna, jord- och skogsbruket. 
I stadsbebyggelsen finns de kvar i parker knutna till 
ädellövträd, grova tallar och jätteekar samt i gamla 
ängsmarker rika på blommor. Andra värdefulla 
miljöer i Jönköping som oväntat hyser hotade arter 
är grusytor och utförsåkningsbackar. 

Den riktigt urbana miljön kan uppfattas vara berg 
t.ex. hör gråsparv och tornseglare ursprungligen 
hemma i ett bergigt landskap. Sedan skapar städerna 
nya miljöer, t.ex. en näringsrik välklippt gräsmatta 
kan liknas vid en strandbetesmark. Olika skyddade 
prång kan ge viloplats för fladdermöss, som även 
kan finna föda i stadens luftrum. Det mänskliga 
samhället ger nya livsutrymmen i ledningsgator, väg-
kanter, banvallar, grus- och sandtäkter. Det är vär-
defullt för de öppna landskapets arter när mycket 
jordbruksmark omvandlas till skog. En viktig mil-
jöåtgärd är att inte återställa grus- och sandtäkter 
till skog utan låta dem vara öppna för sandlevande 
insektsarter samt backsvala och sandödla. 
     Tillgången till park och natur är av stor betydelse 
för folkhälsan. Grönområden är stadens lungor och 
platser där folk kan växla ner från stadens snabba 
tempo, sänka pulsen och andas friskare luft. Att 
natur- och parkupplevelser främjar hälsa, särskilt 
stressrelaterade sjukdomar, har belagts på senare 
tid. I Alnarps rehabträdgård bedrivs forskning som 
visar att grönska ger god återhämtning vid utmatt-
ningssyndrom. En forskningsrapport, som Grahn 
och Stigsdotter (2003) har gjort, visar på samban-
det med ökad stresskänsla hos människor som bor 
långt från grönområden. För barn är närnatur av 
stor betydelse. Några viktiga inslag i kvartersskogen 
runt hörnet är klätter- och kojbyggarträd, avskilda 
rum under täta buskage, slyskog att göra gångar 
i, stenbumlingar, klätterhällar och grunda bäckar. 
Även här visar forskning vid jämförelse av en tradi-
tionell förskola och ett Ur och Skur-dagis att barn 
som vistas mycket i naturen har en bättre koncen-
trationsförmåga, mer utvecklad lek och motorik och 
att de är överlag friskare. Park, natur och trädgård 
är en viktig friskvårdsfaktor och ovärderliga inslag i 
en komplett tätortsmiljö.

Poppelsvärmare som är funnen i småhusbebyggelse i 
Jönköping

Fo
to

: L
ar

s-
Åk

e 
Ka

rls
so

n

Runt Munksjön går en promenadslinga som nyttjas av 
många för rekreation och motion. 
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Staden för �00 år sedan
Fortfarande i början på 1900-talet var Jönköping 
en liten stad, om än i stark expansion. Torpa var 
landsbygd och i väster slutade stadsgränsen vid 
Junebäcken och Talavid. På den tiden var Bymarken 
betesmark. Huskvarna bestod på 1800-talet huvud-
sakligen av Stockmakarbyns och Smedbyns hus-
längder omgärdade av ett antal gårdar; Huskvarna 
Södergård och Norrgård samt Rosendala. I och med 
industrivärldens framväxt genomgick Huskvarna 
och Jönköping en stark expansion under 1900-talet.

Den tätortsnära naturen
Vättersänkans topografi med en brant stigning från 
Vätterns nivå till höjderna på småländska hög-
landet ger specifika förutsättningar för både natur 
och samhällsutbyggnad. Bergbranter, inslag av 
basisk berggrund, finkorniga sorterade jordar från 
inlandsisens avsmältning, är avgörande för natur-
förhållandena i kommunens tätorter. Solitära grova 
ekar, monumentala tallar och artrika blomsterängar 
minner om tidigare utbredda ängs- och hagmarker 
i en gynnsam odlingsbygd. Definitionen på tätorts-
nära skog och natur är enligt Skogsstyrelsen den 
som finns nära och inom en tätort och vars främsta 
funktion är att den nyttjas av tätortens befolkning. 
Detta innebär att den tätortsnära naturens yttre 
gräns styrs mer av människors nyttjande än faktiska 
avstånd.
Sjöar och vattendrag tillsammans med sluttningar 

utgör en naturlig stomme till en grön infrastruktur 
i södra Vätterbygden. Grönstrukturplaner för Ban-
keryd, Jönköping och Huskvarna visar att de gröna 
stråken följer vattendrag, sluttningar och branter. 
     Även andra tätorter i kommunen, t.ex. Gränna, 
Tenhult och Norrahammar-Taberg präglas av Vätter- 
sänkan. Gränna har ett gynnsamt västligt läge 
nedanför branten. Ovanför förkastningen finns 
Grännaberget med gammal tallskog, ett småbrutet 
odlingslandskap och gamla ädellövmiljöer. Gränna 
har nära till Västanå Naturreservat med Röttle 
sprickdal och fina bäckmiljöer. I Röttledalen finns 
gamla kvarnar som är kulturhistoriskt värdefulla 
industrimiljöer sedan medeltiden. 
     Norrahammar-Taberg ligger i Vättersänkans 
dalgång där bebyggelsen klättrar uppför de branta 
sluttningarna. Värdefulla naturområden är Nypon-
kullen och berget Taberg. Det är nära till Åsasjöarna 
i väster, Tahesjön i söder och den fina skogen vid 
Läsäng i öster. Tabergsdalen är ett industrihistoriskt 
mecka med järnproduktion från 900-talet i kombi-
nation med vattenkraft. Här finns många kultur-
historiskt värdefulla miljöer.
     Tenhult är belägen på Småländska höglandet 
och har växtzon fyra att jämföra med växtzon två 
vid Vättern bara tio km bort. Tätortsnära natur för 
rekreation finns i hagmarken ner till Tenhultasjön. 
Det är även nära till den rika Ingarydsskogen. Vid  
Uvaberget har man en vacker vy över sjön. Skogs-
området i söder har motionsspår och nyttjas mycket. 

Jönköpings tätort präglas av vatten

Naturen i Jönköpings kommun
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Även Bottnaryd ligger på Småländska höglandet 
omgiven av vidsträckta gran- och tallskogar. Sjön 
Stråken finns inom promenadavstånd, liksom natur-
reservatet Bottnaryds urskog med gamla tallmiljöer. 
 
     Bankeryd vilar på mäktiga glaciala sandlager och 
på en sluttning mot öster. Vid Vättern finns en tvär 
erosionsbrant, lik Rosenlunds bankar i miniatyr, 
med små sandstränder eller klappersten nedanför.      
Bebyggelsen bryts av gröna stråk som följer Lillån, 
Domneån och sluttningen med ekskog och ädellöv-
branter. Bankerydsdalen väster om samhället har ett 
fint odlingslandskap med ett stort inslag av ek.
     I Jönköpings centrum är det Vättern och de båda 
sjöarna Munksjön och Rocksjön som tillsammans 
med sluttningarna präglar naturen mest. Till sjöarna 
rinner många vattendrag utför de lövskogsklädda 
sluttningarna. Våtmarker breder ut sig i de flacka 
partierna runt Munksjön, Rocksjön och Tabergsån. 
Staden är rik på grova ekar. Tätortsnära natur-
reservat är Rosenlunds bankar, Bondberget och 
Strömsberg. Goda växtbetingelser råder för tall på 
de sandiga isälvsavlagringar som löper som ett brett 
band i dalgången söder om Jönköping. Junebäcken 
och Dunkehallaån är Jönköpings industriella vagga 
med höga kulturhistoriska värden.
     I Huskvarna är det brant terräng och åar som 
ger karaktär åt den tätortsnära naturen. Flera grönom-
råden finns i Vätterbranten och följer vattendragen. 
Bebyggelsen har flera gröna stråk med Öxnehaga-
branten i väster, Lillån i dalgången samt Vätterbran-
ten och Huskvarnaån i öster. Berggrundens grönsten 
och terrängens västvända läge ger rika växtförhållan-
den. Många fina ädellövbranter och ek/hassellundar 
finns inne i samhället. De står i tydlig kontrast till 
barrskogen som breder ut sig på höglandet. Skyddade 
naturområden är naturreservaten Huskvarnabergen 

och Bondberget. Huskvarnafallen är södra Sveriges 
största vattenfall. Här har vattenkraft till kvarnar, 
vapenfaktori och annan industri nyttjats av samhället 
ända sedan Vasatiden. Idag går vattenkraften till 
elproduktion.

Parker och solitära träd 
Grova, solitära ekar och tallar finns på många ställen 
i tätorten både i parker och på kvartersmark. De 
grova träden inne i bebyggelsen härstammar från 
gamla tiders landskap. En del är omvandlade till 
park, andra är införlivade i bostadsbebyggelsens 
grönytor och många finns kvar i frilufts- och natur-
områden. 
     Både Stadsparken och Huskvarna Stadspark har 
ett ursprung i ängs- och hagmark där stora natur-
värden finns i grova tallar, artrik blomsteräng och 
vidkroniga ekar. Den blomsterrika ängsmarken i 
Huskvarna stadspark har t.ex. rikligt med svinrot 
och sommarfibbla, som är indikatorarter för ängs-
mark. Andra ursprungliga fodermarker av hög klass 
är Hakarps kyrkängar, som är en gammal gentiana-
lokal väster om Hakarps kyrka, och Bondbergets 
ekhage vid Kungsängen. Ytterligare parker och fina 
ekområden som kan nämnas är Ekhagsparken, Ro-
senlunds Ekpark, Huskvarna kyrkogård, Slottspar-
ken i Huskvarna och de grova ekarna på Gränna-
berget. Även vid Tenhults herrgård finns grova ekar 
i hagmarken ner mot sjön. 
     Många stora träd från gårdagens öppna land-
skap står införlivat i kvartersmark. Det finns grova 
träd på Torpa, Öxnehaga samt i Huskvarna, 
Bankeryd och på Dalvik, Hisingstorp och Bymar-
ken i Jönköpings västra delar. Även i ett stråk från 
Rosenlund genom bebyggelsen till A6 står många 
ekar i ett soligt läge utmed vägar, järnvägar och på 
kvartersmark.
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Ek är ett karaktärsträd i Vätterbygden
Både levande grov ek och död är mycket värdefull för en 
stor biologisk mångfald
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Kommunens tätortsnära skog består i stor utsträck-
ning av ekblandskog med bredkroniga ekar. Likaså 
är ekskog med hassel i buskskiktet en vanlig biotop. 
Ett fint exempel är Södra parken i Huskvarna. Syd-
ost om Ryhovs sjukhus i anslutning till Strömsbergs 
naturreservat finns en igenväxt gammal löväng 
med ekar som hyser en spännande lavflora med 
blyertslav och rosa skärelav. Även brantskogarna i 
tätorterna Huskvarna och Gränna finns många fina 
ekmiljöer, både solexponerade och i mer skyddade 
lägen. 
     Östra Vätterbranten är en trakt rik på hamlade 
träd. Kulturhistoriskt var branterna en fodertäkt 
där man skar löv som vinterfoder till kreaturen i en 
annars ”onyttig” brant och otillgänglig mark. Både 
ekarna i brantskogen och hamlade träd ger en unik 
livsmiljö åt många ovanliga arter, t.ex. blekticka, 
brödmärgstickaoch gammeleklav. 
     I västra kommundelen i Järstorp med de stora 
gårdarna Åsen, Klämmestorp och Björneberg finns 
en kuperad åkerbygd med många holmar och bryn 
med ett stort inslag av ek. En natur som följer 
Vätterns västra brant ända till Bankeryd. 
     Särskilt ansvar har Jönköping för skyddsvärda 
gamla tallmiljöer. De finns i ett stråk från Ryhov i 
öster till Stadsparken i väster och söderut till Norra-
hammar. Grova resliga tallar i stadsbebyggelse växer 
på Simsholmen, Torpa, Mariebo, Haga och flera 
ställen i Ljungarum, gamla Råslätt och Hovslätt. 
Tallarna utgör en livsmiljö för en av länets största 
population av den ovanliga skalbaggen reliktbock. 
Dessa träd stod i ett öppet välbetat jordbruksland-
skap som fanns runt staden Jönköping för 100 år 
sedan och tidigare. De grova träden i parker och 
brantskog kan bära gårdagens naturvärden in i 
framtiden.

Naturen i Jönköpings kommun

Reliktbock och dess gnaghål i tall
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Ruderatmark och vägkanter
Hos botanister är vägkanter, banvallar och bangår-
dar sedan länge en intressant ”biotop” där man kan 
hitta unika och ovanliga växtarter. Flera av odlings-
landskapets idag hotade växter lever kvar inne i 
stadens kantytor såsom grusgångar i en park, en 
rabatt, utförsåkningsbacke, på vägkanter och ban-
vallar. Några exempel är de hotade växterna grådå-
dra och finnögontröst. Andra exempel är fågelarven, 
som trivs i sandig/grusig mark. Den blommar tidigt 
och finns på Västra Torget i Jönköping och kyrko- 
gården i Huskvarna. En annan ovanlig växt som 
väcktes till liv efter en lång törnrosasömn är gat-
målla, känd från ett fåtal lokaler i Sverige. Den 
blommade upp vid en fasadrenovering på Torpa 
2005 där den senast noterades i slutet på 1970-talet. 
Botaniska sällskapet gör åtgärder tillsammans med 
fastighetsägaren för att ge den en gynnsam livsmiljö. 
En lite udda växt är piggfrö som kräver en kalkrik 
och stenig jordmån. Den växer vid ruinen Brahehus. 
     I Jönköpings tätorter ger vägslänter ofta upphov 
till blottade sandytor vilket är värdefullt för solitär-
bin och sandsteklar, som hör till en grupp ovanliga 
insekter knutna till sandig mark. Ruderatmarkernas 
vegetation är ofta rik på blommande örter och är 
nektargivare åt humlor och bin. De ger också ett 
värdefullt skafferi med fröställningar åt småfåglar 
och andra djur.

Sjöar och vattendrag
Det vatten som mest präglar landskapsbilden i 
Jönköping, Bankeryd, Gränna och Huskvarna är 
förstås Vättern. Andra värdefulla sjöar är Munksjön 
och Rocksjön, samt Attarpsdammen i Bankeryd och 
Kovasjön i Huskvarna. Även tätorterna Tenhult och 
Bottnaryd har nära till fina sjöar, Tenhultasjön och 
Stråken, som berikar naturen. 
     Våtmarkerna längs med vattendragen i Jönköping 
och Huskvarna nyttjades en bit in på 1900-talet för 
vasslåtter, vedtäkt och betesmark. Därefter har de 
i stor utsträckning fyllts ut för stadsbebyggelse och 
växt igen till strand- och sumpskog. Det återstår 
mindre än en tiondel av den ursprungliga arealen 
våtmark i dalgångarna söder om Vättern. Sjöarna 
och de kvarvarande våtmarkerna har goda beting-
elser för ett rikt fågelliv med häckande, rastande 
och övervintrande fåglar, bl.a. kan man se salskrake 
vintertid i Huskvarnaån och Rocksjön. För flytt-
fåglar utgör Vättern en viktig ledlinje och då blir 
våtmarker i Vätterns närhet utmärkta rastlokaler. 
Några av de strandängar i tätortsnära natur som 
hålls i hävd är Stensholm i Hakarp och starrkärret 
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söder om Rocksjön.
Utmärkande för tätorten är också Vätterns alla 
tillflöden; åar och bäckar som slingrar sig i de flacka 
partierna i dalgångarna och forsar som brusar 
nedför branter och sluttningar. Fågelfaunan är rik 
med typiska arter som trivs i forsande vatten med 
bra kvalité, t.ex. forsärla och strömstare. Domneån, 
Lillån i Bankeryd, Dunkehallaån, Junebäcken, Ta-
bergsån, Strömsbergsbäcken, Skrämmabäcken och 
Huskvarnaån med Lillån är namnen på några av 
dessa åar och bäckar inom tätorten. De har en tyd-
lig koppling till Vättern då flera av dem utgör repro-
duktionslokaler för sjöns fiskar och lekvandrande 
fisk. Förbi Attarpsdammen har ett omlöp byggts så 
fisken kommer förbi dämmet. Även i södra Jönkö-
ping har biologisk återställande av Tabergsån och 
Kallebäcken gjorts så öringen kommer åt en större 
yta lek- och grusbottnar. 

Rocksjön – Våtmarken i centrum
Värdefull våtmark finns vid Rocksjön i centrala 
Jönköping. Våtmarken är lätt att nå eftersom 
spänger sträcker sig genom området. Området är 
ett populärt närströvområde och fungerar som en 
vildmarksoas mitt i staden. Här kan man promenera 
på spången och se utbredda starrkärr, vassar och 
lövsumpskogar. Våtmarksfloran är intressant med 
en hel del ovanliga arter som höstspira, granbräken 
och smalkaveldun. I lövsumpskogarna finns många 

Ringmärkt enkelbeckasin vid Rocksjön, augusti 2008
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ovanliga trädlevande svampar som t.ex. trollhand. 
Området har även ett rikt fågelliv och djurliv. Här 
finns bl.a. enkelbeckasin, ängspiplärka och brun 
kärrhök. Rocksjöns våtmarker har nyligen restau-
rerats genom att träd och buskar har röjts. Idag 
bedrivs även slåtter så att vassar och starrkärr kan 
behållas öppna.

Huskvarnån i Centrum
Huskvarnaån nedanför fallen och Lillån genom 
södra Huskvarna följs av ett 2,5 km långt grön-
område i stadsnära läge med en biologiskt rik 
natur. Biotopvariationen är stor i olika våtmarker 
med strandskogar, breda vassar, sumpskogar, 
sandbankar och meandrande vattendrag. Unika 
växter är olika arter rikkärrstarr, blomvass och 
den i Småland ovanliga jättestarren. På flera 
ställen utgörs vegetationen av lundflora och det 
ovanliga gräset storgröe växer på flera ställen. 
     Grova ädellövträd, alkärr, källflöden och ädel-
lövskog finns i anslutning till Lillån. Fågelfaunan 
är rik med häckning av kungsfiskare, mindre 
hackspett och strömstare. Huskvarnaån och 
Lillån är ett centralt tillgängligt rekreationsom-
råde och välförsörjt på gång- och cykelvägar.

Lövskogsklädda bäckraviner 
De finkorniga jordarna och stora höjdskillna-
derna i Södra Vätterbygden ger förutsättningar 
för bäckraviner och ravinlandskap. Fina exem-
pel utgör de vid Tabergsån - Lillån i Jönköping, 

Naturen i Jönköpings kommun

Den streckade ytan visar kärrmark i Jönköping 1917. Kartan är 
från rapporten Utredning om Rocksjön, år 2005.
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samt Lillån i Huskvarna och Domneån i Bankeryd. 
Ädellövskog trivs i ravinernas bördiga sluttningar. 
Spärrgreniga ekar, vildapel och hasselbuskar står 
kvar sedan bäckravinerna nyttjades som betesmark.
     På vissa ställen fyller alkärr och översvämnings-
skog med knäckepil ut dalbottnen. Andelen död 
ved är hög i dessa otillgängliga skogar. Där trivs en 
mångfald av mossor, lavar och vedlevande svampar 
och insekter. Denna fuktiga miljö, rik på fuktig död 
ved och ädellövträd ger en specifik livsmiljö. 
     Mindre bäckraviner finns utmed sluttningen 
sydost om Jönköping, A6-sluttningen med Solåsra-
vinen och Bommeråsravinen. Även Strömsberg och 
sluttningen söderut förbi Knäryd karakteriseras av 
många små bäckraviner. Vid en insektsinventering i 
Strömsberg 1996 hittades i fällfångst från ravinerna 
ett antal ovanliga flugor och myggor i grupperna 
savmyggor, puckeldansflugor och prickflugor. In-
sektsrika vatten och skogar är gynnsamt för många 

Naturen i Jönköpings kommun

Ädellövbranter
Mycket av den värdefulla skogen finner man i Vätter- 
sänkans branta terräng. Utsiktsberget, Huskvarna-
fallen och Bråneryd i Huskvarna är rika ädellöv-
branter. Här finns också fina växtmiljöer för ovan-
liga växter, t.ex. bergjohannesört, bokarv och un-
derviol. Ädellövbranter finns också representerade i 
Vattenledningsområdet i Jönköping och Häggebergs-
skogen i Bankeryd, samt på Nyponkullen i Norra-
hammar. Dessa berg har inslag av grönsten, vilket 
ger en artrik miljö på blockrika rasmarker och 
skuggiga lodytor. Taberg är beläget mitt i samhället 
och har en alldeles särskild typ av natur med inslag 
av arter som är anpassade till ultrabasiskt berg och 
dess vittringsgrus, t.ex. brunbräken, grönbräken och 
ett flertal ovanliga mossor. 
     Ädellövskog ger unika livsmiljöer för snäckor. 
Bukspolsnäcka och större barksnäcka är hotade 
arter som lever i Jönköpings tätortsnära natur. 
     Skogar i brant terräng har många gånger en lång 
skoglig kontinuitet, mycket död ved och de många 
bäckarna höjer luftfuktigheten. Detta gynnar en 
artrik mångfald av svampar, lavar, insekter, smådjur 
och ger en rik mossflora. Denna skog är gynnsam 
för mindre hackspett och spillkråka. Hamlade träd 
och lind växer i brant terräng, båda kan bli riktigt 
gamla och intressanta ur naturvårdsaspekten. Sam-
mantaget finns det många naturfaktorer som gynnar 
en skoglig biologisk mångfald i brantskogens lite 
svårbrukade läge. I Jönköpings kommun finns den 
mitt i tätorterna. Om än svårtillgänglig så är den 
biologiskt mycket rik.

Skyddad natur
Flera naturområden i den branta terrängen och 
sluttningarna är naturskyddade i reservatsbeslut. 
Dessa naturreservat är Strömsberg, Bondberget, 
Rosenlunds bankar, Huskvarnabergen och Taberg. 
Ett annat tätortsnära naturreservat är Bottnaryds 
urskog. Alla naturreservat är Natura 2000-områden, 
liksom utsiktsberget ovanför Stadsparken i Huskvarna 
och Hakarps kyrkängar. I Tenhult blev Ingaryd 
länets 100:e naturreservat i december 2008. 
     De landskapsavsnitt som kallas värdetrakter 
berör i stor utsträckning den tätortsnära naturen 
i Jönköpings kommun. Mer om värdetrakter står 
under avsnittet Skogslandskapet och stycket Skydd 
av skog. I den nationella strategin för att nå miljö-
målet Levande skogar är ädellövskog och hassellund 
utpekade prioriterade skogstyper som Sverige har 

Strömstare lever av bottenfauna, t.ex. nattsländelarver i 
strömmande friskt vatten. För häckning gynnas den av 
kulturlämningarnas prång i dämmen, hus och brofästen. 
På bilden syns Röttleån och Jerusalems kvarn. 
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fågelarter och fladdermöss. 
I höjd med Norrahammar finns fina bäckmiljöer i 
Kallebäcken, och Hunnaforsen. Likaså söder om 
Huskvarna i Lillåns tillflöden finns bäckraviner med 
en särdeles fin natur. Här kan den ovanliga svampen 
lindskål hitta rätt typ av död ved att växa på. I 
Bankeryd har Lillån och Domneån skurit ned djupa 
bäckraviner där den för trakten speciella dunmossan 
finns. Den växer endast vid källflöden i sandig mark 
med kalkhaltigt vatten. Det är en ovanlig biotop, 
men finns på flera ställen i Södra Vätterbygdens 
sandiga och branta topografi från Bankeryd till 
Hällstorp.
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ett internationellt ansvar för.
Hot mot tätorters natur
Jönköpings kommun är ett växande samhälle med 
stark exploatering de senaste 10-15 åren. För att 
klara uppgiften att kombinera en expanderande 
kommun och samtidigt skydda den natursköna 
bygd den ligger i krävs kunskap, men också dialog 
och insikt om en hållbar samhällsutveckling.   
     Ett av de största hoten mot en artrik tätortsnära 
natur är okunskap. För att en hög biologisk mång-
fald i den stadsnära naturen ska finnas kvar och 
kunna utvecklas, krävs resurser och insiktsfull för-
valtning av parker, vägkanter och tätortsnära natur 

Område Kommundel Värdeaspekt 

12:007 Huskvarna Stadspark Huskvarna Slåtteräng, skyddsvärda träd, rekreation och parkmiljö

12:008 Huskvarnafallen och Kyrkbäcken Huskvarna Ädellövbrant, vattenfall, skyddsvärda träd, värdefull 
flora

12:012 Brånerydsbranten Huskvarna Brantskog, solitärek, hällmarktallskog, närrekreation

13:029 Hakarps kyrkängar Hakarp Betesmarker med fältgentiana

13:054 Naturreservatet Huskvarnabergen Hakarp Brantskog, slåtteräng, betesmark, hamlade träd, friluftsliv

21:005 Ovanliga växter på Torpa   Jönköping väster Värdefull flora, vägkant, parkmiljö

22:033  Stadsparken  Järstorp Skyddsvärda träd, värdefull svampflora och fauna, 
friluftsliv, park

23:028 Backamoskogen Bankeryd Barrskog, friluftsliv

31:005 Tabergsåns och Lillåns raviner 
 

Jönköping söder Vattendrag, sumpskog, närrekreation, värdefull flora 
och fauna

31:012 Naturreservatet Strömsberg Jönköping söder Lövskog, värdefull flora och fauna, friluftsliv

34:016 Nyponkullen   Norrahammar Ädellövskog, blandskog, närrekreation, värdefull flora 
och fauna

51:005 Hagmark och allé S Tenhults 
herrgård

Rogberga Betesmark, skyddsvärda träd, värdefull flora, 
rekreationsområde

81:477 Grännaberget  Gränna Brantskog, skyddsvärda träd, friluftsliv, hällmarktallskog

Guldkorn i Jönköpings tätortsnära natur. För ytterligare information se respektive beskrivning av området i objektskatalogen

Ansvarsmiljöer
Med ansvarsmiljöer menar vi i huvudsak sådana 
miljöer eller biotoper som är typiska för Jönköpings 
kommun men ovanliga i andra delar av Sverige, eller 
som antas hysa en betydande del av den biologiska 
mångfalden. Dessa miljöer rymmer även i vissa fall 
enskilda arter som är på väg att försvinna från kom-
munen. Det innebär att kommunens agerande har 
en stor betydelse för biotopens framtida överlevnad 
och att bevarandet av dessa biotoper bör prioriteras 
i naturvårdsarbetet.

Tack vare att Jönköpings kommun är stor till ytan, 
har en varierad topografi, och hyser många olika 
typer av bergarter och jordmåner är även förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald stor. Den största 
prägeln på kommunen sätter Vättern, men även de 
ädellövrika Östra Vätterbranterna där ett anmärk-
ningsvärt stort antal hotade arter är funna, utgör 
ett värdefullt inslag. De stora högmossarna Dumme 
mosse och Komosse ger karaktär åt den västra delen 
av kommunen och utgör även de särskilt intressanta 
miljöer. Nedan följer de utsedda  ansvarsmiljöerna 
för kommunen. 

Nytt bostadsområde på Hisingstorp
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• Högmossar
Kommunens västra del är särskilt rik på stora och 
värdefulla högmossar. Här kan Dumme mosse, 
Komosse, Gagnaryds mosse och Prästeryds-Ambo 
mosse nämnas. Högmossarna har mycket stor 
betydelse för bland annat fågellivet med arter som 
storspov och smålom. 

• Tallmiljöer
På många platser i kommunen finns värdefulla tall-
miljöer som t.ex. solitärt stående grova tallar. Grova 
solexponerade tallar utgör en unik livsmiljön för 
en rad vedlevande skalbaggar, t.ex. reliktbock, som 
finns noterad på ett antal ställen i Södra Vätterbyg-
den. Tätortsnära grönområden med äldre tallar har 
fått en allt större betydelse för insektsarter när äldre 
tallbestånd blivit alltmer sällsynta i skogslandskapet.

Dumme mosse
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Ärtvicker (till höger) är en starkt hotad art som växer i brantskogen på Huskvarnabergen (till vänster)
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• Hamlade träd
Inslaget av hamlingsträd är ovanligt stort i Östra 
Vätterbrantsområdet. Till de hamlade träden är 
både en rik biologisk mångfald och kulturhistoriska 
värden knutna. På barken trivs en speciell lav- och 
mossflora med bl.a. almlav. Träden utvecklar ofta 
även mulm och håligheter som är viktiga för insek-
ter, fåglar och fladdermöss. 

• Ek-tallskog av bergig typ
Längs den västvända branten mot Vättern finns långa 
sträckor med ek-tallskog av bergig typ. Dessa miljöer 
är ofta solexponerade och de senvuxna tallarna, 
ekarna och den döda veden utgör viktiga substrat 
för främst lavar och skalbaggar. Ett stort antal 
rödlistade arter går att finna här, som t.ex. blekticka 
och rosa skärelav. 

• Brant- och ravinskogar
I Vätterbrantsområdet är de mycket artrika brant- 
och ravinskogarna ett vanligt inslag. Brantskogarna 
av ädellövrik typ och av ädellövfattig typ med 
varierad barrinblandning har mycket hög prioritet 
i naturvårdsarbetet. Här finner vi rariteter som de 
starkt hotade arterna ärtvicker, luden bandmossa 
och barkkvastmossa. De ofta skuggiga, kalkrika, 
fuktiga och orörda miljöerna gör även att många 
hotade landsnäckor trivs. Större barksnäcka är en 
art som har sina enda svenska förekomster i ädel-
lövskog på Vätterns östra strand. 
     
• Vättern och dess tillflöden
Landskapsbilden i Jönköping präglas mycket av 
Vättern. Denna stora klarvattensjö utgör tillsam-
mans med tillflödena som Djupadalsbäcken, Dunke-
hallaån, Junebäcken, Tabergsån, Lillån i Bankeryd, 
Rocksjöån, Strömsbergsbäcken, Skrämmabäcken, 
Huskvarnaån, Lillån, Rosenlundsbäcken, Röttleån 

Ansvarsmiljöer i Jönköpings 
kommun
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Röttleån

Ek-hasselmiljö på Bondberget

Utöver de ovan beskrivna ansvarsmiljöerna finns ett 
antal andra miljöer med mycket höga naturvärden 
där kommunen äger och förvaltar mark och som 
därför bör lyftas fram i det kommunala naturvårds-
arbetet. Nedan följer några exempel.

• Slåtterängar och betesmarker
Välhävdade och ogödslade slåtterängar och betes-
marker innehåller ofta ett mycket rikt och värdefullt 
växt- och djurliv. I de hävdade markerna i Strutsa-
backen växer t.ex. sällsyntheten finnögontröst.

• Ekmiljöer
Eken är ett karakteristiskt träd i Jönköping och 
förekommer i flera värdefulla naturtyper som t.ex. 
ek-hasselskog och solitära ekar. Grova ekar i solex-
ponerat läge är mycket värdefulla då de ofta fung-
erar som nyckelelement där en mångfald av insekter, 
lavar, mossor och svampar trivs. I t.ex. Vretaholm, 
Huskvarnabergen, Pusta kulle, Bondberget, Eke-
lundshov och A6- sluttningen finns fina ekmiljöer. 
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och Smedstorpsbäcken viktiga livsmiljöer för en 
alldeles unik fauna. I Vättern finns t.ex. harr och is-
havsrelikter som den enskilt största delpopulationen 
av den sydsvenska storrödingen. I Huskvarnaån är 
uttern observerad och kring flera av vattendragen är 
fågellivet rikt med t.ex. mindre hackspett, forsärla 
och strömstare. 

Naturen i Jönköpings kommun
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Skog och natur bidrar med samhällstjänster genom 
att rena jord, vatten och luft, balansera vattenflöden 
och förse samhället med råvaror och mat. De senaste 
åren har det alltmer framhållits att naturen även har 
sociala värden och utgör en hälsogivande miljö för 
människor. Dessa sociala värden har störst betydelse 
i skogar och naturområden som ligger nära tätorter 
och bostäder eftersom dessa områden är lättillgäng-
liga och inbjuder till spontana utflykter. 
     Många människor söker rekreation genom olika 
former av friluftsliv. Friluftslivet ger avkoppling, 
naturupplevelser, frisk luft, spänning, motion m.m. 
     Att vi mår bra av att vistas i naturen är allmänt 
känt. Naturmiljöer har visat sig ha en läkande och 
avstressande effekt. Det har visat sig att personer 
som inte besöker naturområden är mer stressade än 
personer som besöker naturområden ofta. Personer 

som tar en promenad i skogen har visat sig ha ett 
lägre blodtryck än de som tar en promenad i en 
stadsmiljö. Minskad stress kan i förlängningen leda 
till minskade sjuktal och därigenom ge en samhälls-
ekonomisk vinst.
     Jönköpings kommun består av en rik och mång-
skiftande natur som inbjuder till ett varierat frilufts-
liv. I kommunen finns t.ex. goda möjligheter till 
cykelturer, fiske, bad, vandring och besök i natur-
reservat. 

Rekreation 
innebär själslig vederkvickelse 

vilket innebär att man flyr från en 
miljö som tröttar, till en miljö för 

att få lugn och ro. 

Allemansrätten
Vi har stora möjligheter att kunna röra oss fritt 
i stort sett överallt i naturen tack vare den unika 
allemansrätten. Det är en mycket gammal sedvänja 
som skrevs in i grundlagen 1994. I regeringsformens 
kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står 
att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemans-
rätten”. Allemansrätten ger dig t.ex. rätt att ta dig 
fram till fots eller med båt över annans fastighet 
och under kortare tid uppehålla dig där. Du får 
även plocka, svamp, bär och blommor om de inte 
är fridlysta. Allemansrätten innebär även skyldig-
heter. Vi får t.ex. inte skada natur och djurliv och 
vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra 
människor ute i naturen. Allemansrätten kan sam-
manfattas i orden, inte störa – inte förstöra. För 
mer information besök Naturvårdsverkets hemsida. 

I naturen kan vi följa årstidsväxlingarna, plocka bär, njuta av vårens fågelsång och fylla vår svampkorg på hösten

Tätortsnära besöksvärda 
naturområden
Tätortens skog är viktig och av särskilt stort intresse 
för rekreation och friluftsliv eftersom cirka 90 % av 
Jönköpings kommuns befolkning bor i tätorterna. 
Tre av fyra svenskar vistas i skogen varje vecka och 
det är i den tätortsnära skogen merparten av besö-
ken sker. I anslutning till tätortens bostadsområden 
finns många naturområden med höga naturvärden 
som nyttjas flitigt av kommuninvånarna för rekrea-
tion. På kommunens hemsida finns information 
och vägbeskrivningar till de kommunalt förvaltade 
naturreservaten. 

Naturreservatet Strömsberg
Söder om Jönköpings centrum i anslutning till 
Ljungarums bostadsområde ligger Naturreservatet 
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Strömsberg. Strömsberg utgör en del av den fram-
trädande lövskogssluttning, som sträcker sig från 
Bondberget över A6, Strömsberg och Knäryd till 
Barnarp. En stor del av området är idag bevuxen 
med hasselrik björk- och ekskog, men även ädlare 
lövträd förekommer. Markvegetationen domineras 
av lundflora såsom skogsbingel, ormbär, nejlikrot 
och tandrot. Det finns gott om bäckraviner, vilka 
hyser en artrik flora och fauna. Fåglar som förekom-
mer i området är bland annat mindre flugsnappare, 
mindre hackspett, rosenfink och kattuggla.

Bondbergets naturreservat
Invid Ekhagen och Öxnehaga ligger Bondberget 
som har varit Jönköpings stadsskog sedan länge. 
Här finns ädellövskog med lummiga bäckraviner, 
hassellundar, lövängar och hagmarker med gamla 
ekar. Ädellövskogen är traktens största ekområde 
och på vårarna vandrar man i ett hav av vitsippor. 
Här finns även en lundflora med inslag av vårärt, 
liten nunneört och gulsippa. 

Strömsbergs naturreservat
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Ekhage på Bondberget
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Vattenledningsområdet
Vattenledningsområdet är ett välbesökt friluftsom-
råde beläget i västra Vätterbranten, sydväst om 
Jönköping. Bostadsområdena Mariebo i norr och 
Gräshagen/Tokarp i sydost gränsar till området. 
Naturen har en mångfald av naturtyper och omfattar 
olikåldrig blandskog med ursprung i skogsbetes-
mark, alkärr, högörtsgranskog, hällmarkstallskog 
och en ädellövrik bergbrant med inslag av gamla 
träd. Flera skogsbäckar rinner genom området. 
Rekreationsmiljön är av hög kvalitet med intressant 
kulturhistoria, utsiktspunkter och många stigar i en 
variationsrik natur.

Naturreservatet Rosenlunds bankar
Naturreservatet är strandbrinken av den breda udden 
som finns mellan Huskvarnaviken och Jönköpings-
viken. Bankarna är ca 35 meter höga och tvärt av- 
huggna mot Vättern. Området är en geologisk 
referenslokal och jordlagren visar hur inlandsisen 
smälte. Bankarna är även värdefulla för faunan, både 
som fågellokal och för hotade snäckarter. Öster om 
om bankarna i Huskvarnaviken har man hittat 
intressanta marinarkelogiska fynd från bronsåldern, 
vikingatiden och medeltiden.

Junebäcken i Vattenledningsområdet

Friluftsliv
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Naturreservatet Huskvarnabergen
Huskvarnabergen är en förkastningsbrant och 
bergsplatå nordost om Huskvarna. Nivåskillnaden 
till Vättern är uppemot 250 meter och terrängen är 
omväxlande med många vackra vyer. Naturvärdena 
utgörs av fast berg, botaniskt stora naturvärden, 
ädellövskog och flera bäckraviner som skär genom 
branten. Geologiskt ligger Huskvarnabergen på ett 
grönstenmassiv som räcker från Tenhult i söder till 
Vista kulle i norr. Området är också värdefullt för 
friluftslivet med flera motionsspår i anslutning till 
IKHP-stugan. Två vandringsleder ansluter till om-
rådet, dels John Bauerleden norrut till Gränna och 
dels Södra Vätterleden till Bottnaryd i väster.

Rosenlunds bankar

Till fots i Jönköping och Huskvarna
Till fots i Jönköping och Huskvarna är en vand-
ringsledskarta som ger tips på promenader och leder 
för att till fots lära känna de gröna områdena i 
Jönköping och Huskvarna. 
     Vandringsledskartan presenterar 19 olika namn-
givna promenader. Till varje promenad finns även 
en beskrivning av landskapets karaktär och vand-
ringens svårighetsgrad. Tips finns också om lämp-
liga busshållplatser så att du kan ta bussen bort och 
promenera hem eller ta en annan busslinje. Förutom 
de namngivna promenaderna ges även förslag på 
andra lämpliga stigar. 
     Lederna är inte markerade i terrängen utan 
vandraren får med hjälp av kartan söka sig fram. En 
tryckt karta går att hämta på kommunens turist-
information. Vandringsledskartan hittar du också 
digitalt på kommunens hemsida.

Strutsabacken på Huskvarnabergen

Till fots i 
Jönköping och Huskvarna

”Ta bussen - gå 1 km eller en hel dag - ta en annan buss hem!”

Friluftsliv
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Styrmedel i naturvårdsarbetet
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Alla har vi ett gemensamt ansvar för att samhället 
ska vara ekologiskt hållbart i ett längre tidsperspek-
tiv. För att vi ska uppnå vårt mål har riksdagen 
fastställt 16 miljökvalitetsmål. Till vår hjälp har vi 
även lagstiftning, internationella konventioner och 
andra styrmedel. 
     Det finns många aktörer som är aktiva inom 
naturvården. Staten har det övergripande ansvaret 
för naturvårdsfrågor och Naturvårdsverket har re-
geringsuppdraget att samordna och vara pådrivande 
i miljöarbetet nationellt och internationellt. Ansvar 
har även tilldelats andra sektorer i samhället som 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket i arbetet med 
naturvård. Skogsstyrelsen har ett stort ansvar för 
naturvård i skogen medan Jordbruksverket arbetar 
för att bevara och förstärka natur- och kulturvärden 
i odlingslandskapet. På regional nivå har länsstyrel-
serna ett övergripande ansvar för bl.a. det regionala 
natur- och kulturmiljövårdsarbetet. 
     Kommunens politiker och tjänstemän har också 
ett stort ansvar i att skydda och bevara naturens 
mångfald. Naturvårdsåtgärder som kommunen kan 
utföra är bl.a. områdesskydd, inventeringar, restau-
rering och nyanläggning av biotoper. Kommunen 
har även en viktig roll när det gäller att sprida 
kunskap om naturens betydelse och att göra den 
tillgänglig för allmänheten.   

Nationella miljömål
I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål. 
I november 2005 antogs ett 16:e miljökvalitetsmål 
om biologisk mångfald. De 16 olika målen beskriver 
övergripande vilken kvalitet och tillstånd Sveriges 
miljö, natur- och kulturresurser behöver ha för att 
samhället ska vara ekologiskt hållbart i ett längre 
tidsperspektiv. Miljökvalitetsmålen ska leda fram till 
att vi lämnar över ett samhälle till nästa generation 
där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär 
att de viktigaste åtgärderna ska vara genomförda 
och att vi ska vara på en god väg mot ett hållbart 

samhälle år 2020. Länsstyrelser, kommuner och 
andra berörda aktörer har sedan till uppgift att 
anpassa målen regionalt och lokalt.
     Nedan redovisas 6 av de 16 miljökvalitetsmålen 
som har störst relevans för naturvårdsprogrammet. 
Mer information om miljökvalitetsmålen går att 
finna på miljömålsportalen.  

• Ett rikt odlingslandskap

• Ett rikt växt- och djurliv

• God bebyggd miljö

• Levande skogar

• Myllrande våtmarker

• Levande sjöar och vattendrag 

Regionala miljömål
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med 
olika intressenter arbetat med att omsätta de nationella 
miljökvalitetsmålen till regionala delmål. Målen är 
anpassade till länets förutsättningar och innebär 
att länet ska bidra med sin del för att de nationella 
målen ska uppnås. Länsstyrelsen prioriterar fram-
förallt arbetet med försurning och klimatpåverkan, 
miljöskadade områden, skogslandskapets miljövär-
den, det småskaliga odlingslandskapets miljövärden, 
miljövärden i källsjöar och små vattendrag samt 
ökad miljömedvetenhet. För närvarande finns det 70 
delmål för Jönköpings län. En omfattande revide-
ring av delmålen är planerad till 2011. 

Svensk lagstiftning
Många lagar reglerar frågor som rör den biologiska 
mångfalden och naturvården. I samband med 
införandet av miljöbalken har miljölagstiftningen 
skärpts. Miljöbalken ersatte ett antal äldre lagar, 
såsom naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Av 
den övriga lagstiftningen är det främst skogsvårds-
lagen och plan- och bygglagen som anknyter till 
naturvården.  

Miljöbalken
Miljöbalken är sedan 1999 Sveriges övergripande 
miljölagstiftning. Den omfattar bl.a. naturvården, 
miljö- och hälsoskyddsfrågor, vattenverksamhet, 
genteknik, kemiska produkter och avfallsfrågor. 
Miljöbalkens främsta syfte är att främja en hållbar 
utveckling vilket innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans 

Styrmedel i naturvårdsarbetet

Utriven damm i Tabergsån, Norrahammar
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rätt att förändra och bruka naturen är förenad med 
ett ansvar för att förvalta naturen väl.  
     Kapitel 3, Grundläggande bestämmelser för hus-
hållning med mark- och vattenområden och kapitel 
4, Särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet är centrala för 
naturvårdsarbetet. I kapitel 3 redovisas allmänna in-
tressen som jord- och skogsbruk, fiske, utvinning av 
ämnen, områden för energiproduktion  vilka ska be-
aktas vid användning av mark- och vattenområden. 
Här fastställs även att opåverkade stora mark- och 
vattenområden och sådana som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt så långt som möjligt skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär och naturmiljö. I kapitel 4 ut-
pekas områden av riksintresse med höga natur- och 
kulturvärden där turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, ska beaktas. Se även bilaga 
3, riksintresse för naturvård.

Skogsvårdslagen
Skogsvårdslagen berör hur skogsmark ska skötas. I 
den nya skogsvårdslagen som kom 1993 har natur- 
vårdens ställning stärkts i förhållande till den tidigare 
lagen. Nu är kravet på bibehållen biologisk mång-
fald i skogen jämställt med avkastningskravet. 
Miljö- och produktion väger följaktligen lika. Sko-
gen ska ses som en nationell tillgång som ska skötas 
så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras. Förutom 
hänsyn till miljö och biologisk mångfald ska det 
finnas utrymme för kulturmiljövård, rennäring, 
viltvård, friluftsliv och andra sociala frågor. 
     Sommaren 2008 antogs ett lagförslag där ett 
antal ändringar i skogsvårdslagen gjordes. Bland 
annat betonas att skogen är en förnybar resurs och 
en definition av begreppet produktiv skogsmark 
införs. Dessutom avskaffades skogsvårdslagens nu-
varande krav på skogs- och miljöredovisning. 

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Lagen trädde i kraft den 1 juli 1987 och syftar till 
att främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden samt en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö.
     Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun 
bland annat ha en aktuell översiktsplan som skall 
omfatta hela kommunen. Översiktsplanen ska visa 
grunddragen i den framtida användningen av mark- 
och vattenområden samt hur den bebyggda miljön 
skall utvecklas och bevaras. 

Internationella avtal

Biosfärområde
UNESCO:s program ’Man and the Biosphere’ 
(MAB) syftar till att genom att utse biosfärområden 
- ett modellområde för hållbar utveckling för att på 
global nivå förbättra relationen mellan människor 
och miljön. MAB-programmets uppgift är att ut-
veckla grunder för uthålligt brukande och bevarande 
av biologisk mångfald i enlighet med konventionen 
för biologisk mångfald. Detta skall ske genom 
samverkan med forskare inom natur-, samhällsve-
tenskapliga och humanistiska ämnen, lokala aktörer 
och myndigheter samt genom beaktande av tradi-
tionell kunskap. Det finns över 500 biosfärområden 
globalt. I Sverige finns idag (2009) två, Kristianstad 
vattenrike och Torne Träsk. Det finns dock fyra 
biosfärkandidater, Blekinge arkipelag, Vänerskär-
gården med kinnekulle, Nedre Dalälven och vårt 
egna Östra Vätterbranterna

Konventionen om biologisk mångfald
Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 
undertecknade ett stort antal stater, däribland 
Sverige, konventionen om biologisk mångfald. Den 
trädde i kraft 1993. Konventionen är ett gemensamt 
försök av världssamfundet att komma till rätta med 
förlusten av ekosystem, arter och gener. Målet är att 
bevara livets variationsrikedom på jorden genom ett 
långsiktigt nyttjande och en rättvis fördelning. 

Bernkonventionen
Konventionen om skydd av europeiska vilda djur 
och växter samt deras naturliga miljö kallas även 
Bernkonventionen. Till konventionen hör listor 
över skyddade växt- och djurarter samt förbjudna 
metoder för att döda, fånga eller på annat sätt 
exploatera arter. Konventionen som är starkt knuten 
till Europarådet undertecknades 1979 och trädde i 
kraft 1982.

Bonnkonventionen
Konvention om skydd av flyttande vilda djur kallas 
även Bonnkonventionen. Konventionen syftar till 
att skydda vilda djur under flyttningar mellan olika 
områden. Konventionen har arbetats fram inom 
FN-systemet. Den undertecknades 1979 och trädde 
i kraft 1983. Till konventionen hör avtal om skydd 
av särskilda arter eller artgrupper. Småvalar i Nord-
sjön och Östersjön samt europeiska fladdermöss 
ingår i överenskommelsen. 

Styrmedel i naturvårdsarbetet
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Världsarvskonventionen
UNESCO har förhandlat fram en konvention om 
skydd för världens kultur- och naturarv, som under-
tecknades 1972. Världsarvskonventionen är en glo-
bal konvention om både naturvård och kulturvård. 
Den är speciell eftersom man i ett och samma avtal 
binder ihop världens samlade arbete för naturskydd 
och skydd av kulturminnesmärken. Objekt som tas 
upp på världsarvslistan måste representera en viktig 
del av jordens historia, vara särskilt betydelsefullt 
för att bevara den biologiska mångfalden eller ha 
enastående skönhetsvärden. 
     Naturvårdsverket ansvarar för urvalet av natur-
objekt i Sverige medan Riksantikvarieämbetet an-
svarar för urvalet av kulturhistoriska objekt. Idag 
finns det 14 svenska världsarv. Inget av dem finns i 
Småland. 

Ramsarkonventionen
Sverige är sedan 1974 anslutet till den internatio-
nella våtmarkskonventionen, Ramsarkonventionen. 
Där ingår områden av internationell betydelse. Från 
början togs huvudsakligen områden upp som hade 
betydelse som livsmiljö för våtmarksfåglar. Numera 
ingår även områden som representerar olika våtmarks-
typer som t.ex. myrar med intakta hydrologiska sys-
tem, livsmiljöer för fisk samt rinnande vatten med 
mynningsområden. Regeringen tar beslut om vilka 
områden som ska tas med på Ramsarlistan. I kom-
munen är Dumme mosse och Komosse upptagna på 
Ramsarlistan.

CITES-konventionen
Konvention om internationell handel med utrot-
ningshotade arter av vilda djur och växter kallas 
även Washingtonkonventionen eller CITES-konven-
tionen. Den är viktig eftersom den internationella 
handeln med vilda djur och växter behöver överva-
kas och regleras så att handeln inte leder till utrot-
ning av arter. Konventionen innefattar bestämmelser 
om olika grader av skydd för ca 30 000 djur- och 
växtarter.
     Konventionen arbetades fram på initiativ av 
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) .
Konventionen undertecknades 1973 och trädde i 
kraft 1975.

Vattendirektivet 
Vattendirektivet fastslår en ram för ett gemensamt 
europeiskt vattenpolitiskt samarbete. År 2000 tog 
länderna inom EU beslut om att införa vattendi-
rektivet. Direktivets syfte är att etablera en ram för 

enhetliga regler på EU-nivå för att skydda europe-
iska vatten som sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten. Genom direktivet vill man bland annat 
försöka minska föroreningar, främja hållbar vatten-
användning och förbättra tillståndet för existerande 
akvatiska ekosystem. 

Agenda ��
Det var vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 som 
världens länder kom överrens om att göra lokala 
handlingsprogram för miljö och utvecklingsfrågor 
för det 21:a århundradet. 1996 antogs det första 
lokala Agenda 21-programmet i kommunen. Sedan 
dess har det reviderats ett antal gånger och heter 
numera Miljöprogram för Jönköpings kommun.
Handlingsprogrammet visar på hur vi ska uppnå 
ett hållbart samhälle och betonar vikten av att se 
miljöfrågor, utveckling, ekonomi och sociala frågor  
i ett sammanhang. 

Skydd av naturområden
Värdefulla naturområden kan enligt lag skyddas 
genom ett antal olika typer av områdesskydd. 
Områdesskydden enligt 7 kap. miljöbalken är 
nationalpark, naturreservat, kulturreservat, biotop-
skyddsområde, naturminne, djur- och växtskydds-
område samt strandskyddsområden. Dessutom finns 
miljöskyddsområde och vattenskyddsområde som 
inte beskrivs mer ingående här.  

Nationalpark (7 kap. � § MB)
Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. 
Syftet med en nationalpark är att bevara ett större 
sammanhängande område av en viss landskapstyp i 
dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat 
skick. Nationalparker måste ligga på statligt ägd 
mark och beslut tas av riksdagen efter förslag från 
regeringen. För närvarande finns inga nationalpar-
ker inom Jönköpings kommun. I Jönköpings län 
finns nationalparken Store mosse.

Naturreservat (7 kap. � § MB)
Naturreservat är den mest använda skyddsformen 
för att skydda mark- och vattenområden. Möjlig-
heten att skydda områden genom reservatsbildning 
uppkom 1964 i samband med naturvårdslagens 
tillkomst. 
Naturreservat kan bildas i syfte att:

• Bevara biologisk mångfald

• Vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa 
   värdefulla naturmiljöer

Styrmedel i naturvårdsarbetet
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Naturreservat i Jönköpings kommun hösten 2008. 
* Kommunalt förvaltade naturreservat 
º Naturreservat inom flera kommuner

Område  Kommundel Areal (ha)

1 Bondberget * Jönköping öster 372,0

2 Bottnaryds urskog Bottnaryd 38,0

3 Brattaberget Gränna 68,5

4 Domneån * º Bankeryd 20,7

5 Dumme mosse * º Järstorp 2 865,0

6 Erstad kärr Visingsö 14,1

7 Eskilstorps ormgranar Lekeryd 1,5

8 Fåglarödjan Skärstad 5,0

9 Girabäcken Gränna 10,0

10 Huskvarnabergen * Hakarp 355,0

11 Ingaryd Tenhult 52

12 Jordanstorp Gränna 16,8

13 Kattehålet Gränna 24,5

14 Komosse  º Mulseryd 753,0

15 Komosse södra º Norra Unnaryd 348,0

16 Källenäs Angerdshestra 7,9

17 Lyngemadssjön º Ödestugu  165,0

18 Nyckelås º Bottnaryd  151,0

19 Rosenlunds bankar * Jkpg öster 37,0

20 Råbyskogen Skärstad 116,0

21 Skams hål Järstorp 43,6

22 Slottsberget Skärstad 22,4

23 Strömsberg * Jkpg söder 236,0

24 Strömsholmsskogen Svartttorp 19,0

25 Taberg * Månsarp 68,0

26 Uvabergets naturskog
och Ramlaklint

Svarttorp 25,1

27 Vista kulle * Skärstad 14,0

28 Vretaholms eklandskap Gränna 73,5

29 Västanå Gränna 130,0

Summa 6 0��,6

• Tillgodose behov av områden för friluftsliv

• Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för   
   skyddsvärda arter

Naturreservat bildas genom beslut av länsstyrelse 
eller kommun. Marken i reservaten kan vara i 
privat, kommunal eller statlig ägo. Inom Jönköpings 
kommun finns för närvarande 29 naturreservat med 
en sammanlagd yta på omkring 6 000 ha. En del 
naturreservat ligger inom flera kommuner. Av de 29 
reservaten förvaltar kommunen åtta. I bilaga 5 finns 
en karta över naturreservaten i kommunen. 

Styrmedel i naturvårdsarbetet

Naturminnen (7kap �0 § MB)
Naturföremål såsom stora träd, flyttblock och jätte-
grytor som behöver skyddas eller vårdas särskilt får 
av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som na-
turminne. Förklaringen får även omfatta det område 
på marken som krävs för att bevara naturföremålet 
och ge det behövligt utrymme. Det är i dag ovanligt 
att naturminnesskydd används.
I Jönköpings kommun finns åtta naturminnen, sex 
av dessa utgörs av enskilda träd som ek, bok och 
ask. De övriga två är en tidigare häckningsplats för 
pilgrimsfalk, som är länets första naturminne, och 
Lusthusön i sjön Ylen. Naturminnena är avsatta 
mellan år 1914 och 1965.

Naturminne Namn Kommundel

En ek och tre askar Ekeberg Jkpg söder

Bokbestånd och tre 
bokar

Stg 62 V Huskvarna

Gammal häck-
ningsplats för 
pilgrimsfalk 

Taberg Norrahammar

Ö i Ylen Holma 1:1 Järsnäs

En ask Kåperyd 1:3 Norrahammar

En ek Ingaryd Rogberga/
Öggestorp

En ek Berghem 
Västergård 1:4

Skärstad

En ek Solbacka 1 Bankeryd

Naturminnen i Jönköpings kommun hösten 2008

Naturminne och nationalparker är de äldsta naturskydden 
i Sverige. Lagstiftningen tillkom 1907.
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Styrmedel i naturvårdsarbetet

Åkerholmar omfattas av det generella biotopskyddet

Fo
to

: D
ag

 F
re

dr
iks

so
n

Djur- och växtskyddsområden 
(7 kap. �� § MB)
Länsstyrelsen eller kommunen får genom bildande 
av djur- och växtskyddsområden inskränka rätten 
till jakt eller fiske eller allmänhetens eller mark-
ägarens rätt att uppehålla sig inom området om det 
behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom 
ett visst område. Ofta innebär skyddet tillträdesför-
bud inom ett begränsat område under en del av året.
     Två djurskyddsområden (fågelskyddsområden) 
finns i Jönköpings kommun. Ett finns i den norra 
delen av naturreservatet Dumme mosse (Domneå-
dammen) och det andra är Källhagsdammen i Ryd, 
Järsnäs.

Natura �000-områden 
(7 kap. �7-�9 §§ MB)
Natura 2000 är ett europeiskt nätverk där vackra, 
säregna och skyddsvärda naturmiljöer har valts ut. 
EU:s medlemsländer väljer ut naturområden som se-
dan fastslås av EU-kommissionen. Varje land ska se-
dan se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas 
så att de naturtyper och arter som finns i områdena 
upprätthålls i ”gynnsam bevarandestatus”. 
     Begreppet är inte en skyddsform i sig men när 
ett område utsetts att ingå i nätverket förutsätts det 
att området ska skyddas, t.ex. som naturreservat, 
eller tryggas på annat sätt, t.ex. genom en fastställd 
bevarandeplan. 
     Natura 2000-områden kan utses med stöd av två 
olika EU-direktiv. SCI-områden, särskilda bevarande-
områden, utses med stöd av art- och habitatdirektivet. 
SPA-områden, särskilda skyddsområden, utses med 
stöd av fågeldirektivet. Syftet är att värna om natur-
typer och livsmiljöer för de arter som EU-länderna 
har kommit överrens om är av gemensamt intresse. 
I dessa områden ska skyddsvärda arter och natur-   
typer bevaras för framtiden. 
     

Biotopskydd (generellt och enl. 7 kap. 
�� § MB)
Biotopskyddsområden infördes som ett nytt begrepp 
i naturvårdslagen 1991 (§ 21). Biotopskyddet kan 
omfatta mindre mark- och vattenområden, som 
utgör livsmiljö för hotade växt- och djurarter, eller 
andra arter som är särskilt skyddsvärda. Inom bio-
topskyddsområden får det inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärder, som kan skada naturmiljön. 
Skyddsformen har likheter med naturreservat men 
områdena är mindre till ytan. Oftast är de under 5 
ha. 
     Det finns två typer av biotopskydd, dels ett gene-
rellt biotopskydd för vissa angivna livsmiljöer, dels 
biotopskydd i enskilda fall där länsstyrelsen eller 
Skogsstyrelsen förklarar ett avgränsat område som 
biotopskyddsområde. 
     Det generella biotopskyddet omfattar alléer, 
källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten 
och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jord-
bruksmark och åkerholmar. Myndigheten som 
beslutar om biotopskydd har möjlighet att besluta 
om dispens för en viss åtgärd inom biotopskydds-
området, om särskilda skäl föreligger. 
     Exempel på områden som länsstyrelsen kan 
förordna som biotopskyddsområden är rik- och 
kalkkärr, ängar och naturbetesmarker, ras- eller 
bergbranter m.m. Exempel på områden som av 
Skogsstyrelsen kan förordna som biotopskyddsom-
råden är brandfält, äldre skogsbeten, gamla hassel- 
lundar, alkärr m.m.
     I Jönköpings kommun finns för närvarande 28 
biotopskyddsområden utöver de generella biotop-
skydden. 

Vättern med storrödingen är Natura 2000-område
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Natura 2000-områden är att betrakta som geogra-
fiska riksintressen enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. 
Tillstånd från länsstyrelsen krävs för att bedriva 
verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett sådant naturområde. Tillstånd får endast 
lämnas om vissa villkor uppfylls samt i vissa fall efter 
regeringens tillåtelse. Inom Jönköpings kommun 
finns 36 Natura 2000-områden med en yta av ca 
6 937 ha exkl. Vättern. I bilaga 4 finns en karta 
över Natura 2000-områden i kommunen. 
     Art- och habitatdirektivet och fågeldirektivets 
upptagna skyddsvärda arter kan direkt påverka 
bygglovs- och planhandläggning om dessa arter kan 
förväntas påverkas negativt.

Kulturreservat (7 kap. 9 § MB)
Kulturreservat liknar till stora delar naturreservat, 
men syftar till att bevara värdefulla kulturpräglade 
landskap. För närvarande finns inga kulturreservat 
inom Jönköpings kommun.

Strandskydd (7 kap. �� § MB)
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsätt-
ningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur och 
växter. Det innebär ett förbud för åtgärder som kan 
påverka syftet negativt, exempelvis nybyggnad.
     Generellt strandskydd råder vid sjöar och vatten-
drag över en viss storlek. Strandskyddet omfattar 
både land- och vattenområdet och är normalt 100 m 
från strandlinjen. För vissa områden gäller utökat 
strandskydd, 200 m (Nässjön, Stråken, Domneå-
dammen-Risbrodammen samt Stensjöns norra del) 
respektive 300 m, (Vättern) enligt länsstyrelsens 
beslut 1975. Även Ramsjön har ett särskilt angivet 
strandskydd. I områden med gällande detaljplan är 
strandskyddet oftast upphävt. 
     Strandskyddsbestämmelserna har förändrats ge-
nom en ny lagstiftning som i viss mån ger kommun- 
erna större självbestämmande över strandskyddet. 
Trycket på mer strandnära boende kan då förväntas 
öka.

Område Kommundel Typ Areal  (ha)

Blaaslätten Mulseryd SCI 0,80

Bottnaryds urskog Bottnaryd SCI 37,70

Brattaberget Gränna SCI 24,20

Dumme mosse º Järstorp SPA 2 937,50

Erstad kärr Visingsö SPA 13,50

Fattarp Gränna SCI 7,70

Fingalstorp Skärstad SCI 10,70

Fåglarödjan Skärstad SCI 5,00

Gagnaryds mosse Angerdshestra SCI 251,50

Girabäcken Gränna SCI 8,90

Grav Skärstad SCI 17,30

Huskvarnabergen Hakarp SCI 345,00

Högaberg Gränna SCI 0,24

Jordanstorp Gränna SCI 14,60

Kabbarp Gränna SCI 0,19

Komosse º Mulseryd/
Norra Unnaryd

SPA 1 454,00

Källenäs Angerdshestra SCI 7,40

Lövträdsmarker i 
Jönköping-
Huskvarna

Jkpg söder/Jkpg 
öster/Hakarp

SCI 630,60

Nyckelås º Bottnaryd SCI 151,00

Prästekvarn Ölmstad SCI 0,16

Prästeryds- och 
Ambomosse

Bottnaryd SCI 183,40

Ramlaklint/
Uvaberget

Svarttorp SPA 25,10

Råbyskogen Skärstad SCI 116,80

Skams hål Järstorp SCI 43,60

Stickelösa Skärstad SCI 6,90

Strömsholmsskogen Svarttorp SCI 7,40

Taberg Månsarp SCI 64,50

Tokeryd Ölmstad SCI 6,30

Vista Kulle Skärstad SCI 13,30

Vretaholms 
eklandskap

Gränna SCI 71,70

Vändelstorp Gränna SCI 5,40

Västanå Gränna SCI 142,10

Vättern (södra) º Visingsö SCI 49 558,00

Öland Ölmstad SCI 7,50

Ören º Gränna SCI 920,00

Örserum Gränna SCI 7,90

Summa �� ���,00

Natura 2000-områden i Jönköpings kommun hösten 2008.
º  Natura 2000-områden inom flera kommuner

Styrmedel i naturvårdsarbetet
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Andra möjligheter att skydda 
naturområden
Områden som inte är skyddade enligt lag kan ändå 
på olika sätt pekas ut som särskilt värdefulla eller 
skyddsvärda. Exempel på sådana utpekanden är 
riksintressen, Myrskyddsplan, Nationell bevarande-
plan för odlingslandskapet, naturvårdsavtal och 
nyckelbiotoper.

Riksintressen
Områden av riksintresse för naturvården ska re-
presentera huvuddragen i den svenska naturen och 
utgöra de mest värdefulla områdena i ett nationellt 
perspektiv. Naturvårdsverket pekar enligt 3 kap. 6 § 
Miljöbalken ut vilka områden som bedöms vara av 
riksintresse för naturvård. Det senaste beslutet är 
från 2006. Listan revideras kontinuerligt och fler 
objekt kan tillkomma vid nästa översyn. I kom-
munens översiktsplan redovisas kommunens syn på 
avgränsningen av riksintressena samt målsättningen 
för säkerställande. I bilaga 3 finns en karta över 
riksintressena i kommunen.

Myrskyddsplanen
Myrskyddsplanen är Naturvårdsverkets samman-
ställning av landets mest värdefulla myrområden. 
Tanken är att de i framtiden ska skyddas som natio-
nalpark, naturreservat, Natura 2000-område eller 
biotopskyddsområde. Sverige har ett stort interna-
tionellt ansvar för att skydda naturtypen eftersom 
få länder i Europa har så variationsrika och stora 
arealer opåverkade myrar som Sverige. I Jönköpings 
kommun är två områden upptagna i den reviderade 
myrskyddsplanen från 2007. Dessa är Farsbergs-
kärret och Strömsholmsskogen. 

Huskvarnaåns jättegrytor är klassade som riksintressen 
för naturvården. Kyrkbäckens utflöde i Huskvarnaån i en 
jättegryta. 
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Nyckelbiotoper
En viktig del i att värna den biologiska mångfalden 
är att bibehålla biotoper eller livsmiljöer för hotade 
arter. Sedan 1990 har nyckelbiotoper i skogsmark 
inventerats dels på privata marker dels på kommun-
ägd skogsmark. Nyckelbiotoper indikerar områden 
där det förekommer eller förväntas förekomma 
rödlistade arter. Objekt med höga naturvärden har 
förutsättningar att på sikt utvecklas till nyckel-
biotoper. Dessa har även kartlagts i samband med 
nyckelbiotopsinventeringen. För närvarande finns 
750 nyckelbiotoper med en yta av ca 1 200 ha i 
kommunen.
     Exempel på biotoper som kan vara klassade som 
nyckelbiotoper är naturskog, alsumpskog, hagmark, 
hassellund, ravin, örtrika bäckdråg och småvatten.

Naturvårdsavtal
Ett Naturvårdsavtalet tecknas mellan staten (genom 
Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen) och markägare 
som är intresserade av naturvård. Syftet med avtalet 
är att bevara, utveckla eller skapa områden med 
höga naturvärden. Avtalet bygger helt på frivillighet 
och tecknas vanligtvis på 50 år. I Jönköpings kom-
mun finns det för närvarande 20 naturvårdsavtal. 
Exempel på områden som kan skyddas genom 
naturvårdsavtal är: kantzoner längs med vattendrag, 
myr- och sumpskogsmosaikområden samt lövrika 
äldre bestånd.
 
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en gammal skyddsform 
som användes före 1975 för att bevara landskaps-
bilder i den tidigare naturvårdslagen. Skyddsformen 
förordnades av länsstyrelsen för vissa områden i 
syfte att reglera bebyggelse, vägar och andra anlägg-
ningar som kunde påverka landskapsbilden nega-
tivt. Även om begreppet inte finns i den nu gällande 
miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna inom 
de olika landskapsbildsskyddsområdena så länge 
länsstyrelsen inte beslutat om något annat. Delar av 
Visingsö är landskapsbildsskyddat. 

Nyckelbiotop utmed  leden som passerar Hassafallen
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Kommunens naturvårdsarbete
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Kommunens naturvårdsarbete

Kommunens 
naturvårdsorganisation
Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut 
och antar viktiga dokument som rör naturvård och 
planering för naturområden i kommunen. Över-
siktsplanen (ÖP) för kommunen, där planering för 
naturområden har en framträdande roll, antogs 
2003 och redovisar kommunens viljeinriktning 
beträffande användandet av mark och vatten. Det 
är även kommunfullmäktige som antar naturvårds-
programmet. Kommunfullmäktige fattar också 
beslut om skydd enligt miljöbalken för kommunala 
naturreservat. Under kommunfullmäktige är natur-
vårdsarbetet uppdelat på flera nämnder. 
     Stadsbyggnadsnämnden har det övergripande 
planeringsansvaret för naturvården och naturre-
surserna i kommunen. Det gäller t.ex. planerings-
frågor och frågor om naturreservat, strandskydd, 
grustäkter mm. Nämnden beslutar i ärenden om 
strandskydd och dispenser från föreskrifterna i 
kommunens egna naturreservat. Från miljönämn-
den remitteras bland annat anmälningsärenden om 
täkter- och upplag. Stadsbyggnadsnämnden ansva-
rar för att information om naturvård uppdateras 
genom insamlande av information via publikationer, 
databaser, inventeringar och undersökningar. 
     Det praktiska arbetet med naturvårdsfrågorna 
hanteras huvudsakligen av naturvårdsfunktionen 
inom staben på stadsbyggnadskontoret. Här arbetar 
en ekolog, en biolog och visstidsanställda biologer 
i nära samarbete med översiktsplanerare. Viktiga 
uppgifter är naturvårdsaspekter i översiktsplanering, 
enskilda ärenden som detaljplaner, utrednings- och 
inventeringsarbeten, strandskydd och bygglovsären-
den på landsbygden. Bygglovsavdelningen hand-
lägger ansökan om dispens från strandskydd. 

Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll 
av parker och grönområden och förvaltar kommu-
nens naturreservat och skogar samt regleringsdammar 
i vattendrag. Mark där naturvård och friluftsliv har 
en stor betydelse är skogsmark, vattendrag och sjöar 
samt parkmark. Nämnden ansvarar för förvaltning 
av åtta tätortsnära naturreservat där kommunen är 
huvudsaklig markägare. I  tekniska nämnden fast- 
ställs och uppdateras för naturvården viktiga doku-
ment som skogsbruksplan för kommunens skogar. 
En skogspolicy och en policy för träd- och skogs-
ärenden i tätortsnära skogar håller på att upprättas. 
Nämnden handhar också fiskefrågor, skötsel av 
stränder m.m. Tjänstemän som ansvarar för natur- 
vårdsdriften finns på tekniska kontoret i verksam- 
heten Gata och Park, bland annat skogs- och reser-
vatsförvaltare samt tillsyningsman för reservat. Gata 
och Park ansvarar även för drift och underhåll av 
kommunens dammar och vattendrag.

Inventering av jätteek på Bondberget
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Miljönämnden ansvarar för naturvård rörande 
vattenfrågor och framtagande av kommunens 
miljöprogram – Agenda 21. Ett nytt miljöprogram 
med ett antal punkter med koppling till naturvård 
kommer att antas under 2008. Viktiga uppgifter vad 
gäller vattenvård är kalkning av försurade sjöar och 
vattendrag samt miljöövervakning genom kontinu-
erliga mätningar av kemiska och biologiska parame-
trar i ett antal sjöar och vattendrag. Tillsynsarbete 
enligt miljöbalken som bedrivs på miljökontoret 
och berör naturvård är kontroll av vattenkvalitet på 
badplatser samt handläggning av ärenden om täkter 
av grus, sten, torv mm, nedskräpning, upplag och 
dagvattenfrågor. 
     Kulturnämnden deltar i naturvårdsarbete som 
remissinstans för planer där de kan ha synpunkter 
på naturskydd och skötsel. Kulturförvaltningen an-
svarar för skyltningen vid kulturstigar såsom längs 
Pustaleden och i Stadsparken. 

Skogsgallring i kommunens skog
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Kommunens naturvårdsarbete

Fritidsnämnden har ansvar för friluftsverksamhet 
i naturen. Där ingår skötsel och upprättande av 
längre vandringsleder, badplatser, kanotverksamhet, 
fiske m.m.
     Skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasie-
nämnden berörs av naturvård via det pedagogiska 
arbetet. Det finns en utomhuspedagogikgrupp i 
kommunen där tjänstemän från stadsbyggnadskon-
toret och tekniska kontoret samt lärare och fritids-
pedagoger deltar. UPPTECH är ett tekniskt och na-
turvetenskapligt vetenskapscentrum och ska väcka 
nyfikenhet hos barn och ungdomar inför tekniska 
och naturvetenskapliga ”fenomen”. Ekobussen är 
en del i verksamheten och genom exkursioner till 
naturen för årskurs 7-9 och gymnasiet väcks intresse 
för naturen och kunskap sprids om ekologiska sam-
band och miljövårdsfrågor. 

Kommunens markinnehav
Jönköpings kommun äger 10 975 ha mark, exklu-
sive bebyggd mark, vilket utgör ca 7,4 % av kom-
munens areal. Produktiv skogsmark utgör ca 
5 200 ha, varav ungefär hälften består av tätortsnära 
skogar. Ca 2 900 ha utgörs av impedimentmark som 
är olämplig för skogs- eller jordbruk. Av kommunens 
markinnehav är 2 835 ha avsatt som naturreservat. 
Där ingår ca 1 000 ha produktiv skogsmark. I kom-
munens markinnehav ingår också 420 ha ängs- och 
betesmark samt 700 ha åker som i huvudsak utar-
renderas. Detaljplanelagd mark i form av parkmark 
uppgår till 1 400 ha varav 142 ha utgörs av kort-
klippta gräsytor. 

Naturvårdsåtgärder och 
skötsel
Kommunen förvaltar åtta naturreservat: Bondber-
get, Domneån, Dumme mosse, Huskvarnabergen, 
Rosenlunds bankar, Strömsberg, Taberg och Vista 
kulle. Strömsberg är ett kommunalt naturreservat 
och bildades 1991, medan övriga reservat är statliga 
och är bildade av länsstyrelsen. 
     Bete och slåtter är värdefullt för flora och fauna. 
Bete på kommunens mark sker inte med egna djur 
utan genom att avtal upprättas med arrendatorer. 
Under 2008 betades 416 ha kommunägd mark 
och ca tre fjärdedelar av denna areal uppskattas 
vara naturbetesmark. Slåtter med naturvårdssyfte 
sker med miljöstöd på 4 ha i Huskvarnabergen. I 
dagsläget bedrivs naturvårdsslåtter även utan stöd 
genom Rocksjöprojektet på 1,2 ha vid Rocksjöns 
rikkärr, ett högstarrkärr. Slåtter sker antingen med 
egen personal från tekniska kontoret eller genom 

upphandling av tjänster. Övrig slåtter utan miljöstöd 
genomförs på gräsytor i parker, längs vägar och i 
natur- och friluftsområden.
     Kommunens skogsbruk är på hela arealen FSC- 
och PEFC-certifierat, vilket innebär stort hänsynsta-
gande till naturvård och miljö enligt certifieringar-
nas regler. Skogsbruksplanen har uppdaterats under 
2009. Tekniska kontoret har ansvar för skogsbruk 
och skötsel i kommunalt förvaltade naturreservat. 
Skogsbruket utförs till största delen av inhyrda 
entreprenörer.  Skötsel av park- och naturmark 
görs av personal från tekniska kontoret och externa 
entreprenörer. Kommunen har tidigare haft hjälp 
av arbetsmarknadsanställda arbetslag i sin skötsel 
av marken. De bidrog med hälften av arbetet på 
skogsmark och en fjärdedel på parkmark. Idag finns 
endast en mindre del av denna resurs kvar.
     Kommunen har genomfört nio naturvårdspro-
jekt 2005-2008 via den statliga satsningen på lokal 
naturvård (LONA) där upp till halva projektkost-
naden finansierats av staten. Stensholm är ett tätorts-
nära våtmarksprojekt där syftet framförallt varit 
att gynna fågellivet. Vandringsledsguiden ”Till fots 
i Jönköping och Huskvarna” innehåller 19 prome-
nader som går huvudsakligen i naturmiljö. Integra-
tionsprojekt Öxnehaga vände sig till invandrare och 
svenskar med vandringar i naturen och information 
om allemansrätt och naturen. För Vattenledningsom-
rådet i Jönköping har en rekreations- och natur-
vårdsplan tagits fram. En fiskväg, som ger fisken fri 
vandringsväg, byggdes i Lillån ovanför Attarpsdam-
men i Bankeryd. I Rocksjöns våtmarker har en 900 
meter lång spång byggts genom kärret och över två 
vattendrag vilket lett till ett flitigt utnyttjande av 
inte minst de närboende. 
     Arbete inför att Rocksjön ska bli naturreservat 
pågår och bl.a. gjordes inventering av ryggradslösa 
djur under sommaren 2008 och 2009. Tidigare har 
biotopkartering, botanisk inventering, häckfågel-
inventering och inventering av trädlevande svampar 
genomförts.

Vass-slåttermaskin
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Grönstrukturplan för Jönköping och Huskvarna 
fastställdes av kommunfullmäktige 2004 och för 
Bankeryd 1997. Flera friluftsområden och stads-
nära natur har framtagna skötsel-, bevarande- och 
åtgärdsplaner för att utveckla högre natur- och 
rekreationsvärden. Fastställda skötselplaner finns 
för Rocksjön, Dunkehallaravinen, Huskvarnaån och 
Vattenledningsområdet. 

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag utförs 
av kommunen och den årliga kalkningen uppgår
till ca 1 500 ton. Jönköpings kommun ansvarar för 
kalkningen i Nissans övre delar men även delar av 
Lagan, Tidan och Tabergsåns vattensystem ingår 
i kalkningsprogrammet. Kalkning sker en till två 
gånger per år med hjälp av båt eller helikopter. Kal-
ken som läggs på våtmarkerna eller i sjöarna skall 
därefter räcka till att motverka försurningen tills 
nästa års kalkning. Kommunen uppdaterar kartor 
och sköter spridningskontrollen för att kalken skall 
hamna på rätt ytor.
     Under senare år har biologisk återställning av 
vattendrag skett genom att t.ex. ett antal vägtrummor 
åtgärdats för att fisken lättare skall kunna passera. 
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En damm i Unnefors har rivits ut i Nissans huvudfå-
ra under 2008 vilket ger öringen fria vandringsmöj-
ligheter från Nissafors i Gislaveds kommun ända 
upp i Nissans källflöde, en sträcka på fem mil. Under 
sensommaren/hösten 2009 genomfördes åtgärder 
i Spafors, Nissans vattensystem. Två vägtrummor 
byttes ut för att ge fisken större vandringmöjligheter. 
Block och lekgrus lades också ut för att ge bättre 
lek- och uppväxtområden för öringen. Även i Ta-
bergsån och i Lillån (Bankeryd) har utrivningar av 
dammar genomförtsm vägtrummor åtgärdats och 
fiskvägar byggts för att gynna framförallt öringens 
vandring och livsbetingelser.
     För att komma till rätta med de övergödnings-
problem, som finns i ett antal sjöar i kommunen, 
har åtgärdsprogram tagits fram. De åtgärder som 
finns med i åtgärdsprogrammet för Landsjön för att 
minska näringstillförseln, är att anlägga skyddszo-
ner och våtmarker. En annan övergödd sjö är Lilla 
Nätaren som har haft problem med algblommning-
ar sedan 1950-talet. Lilla nätarens bottensediment 
består av tjocka näringsrika lager som läcker näring 
vilket ger upphov till dels algblommningar och dels 
syrebrist. Sedimenten består av näring i form av fos-
for som tillförts Lilla Nätaren, under lång tid, ifrån 
uppströms liggande Ryssbysjön, i Nässjö kommun. 
Nässjö kommun har genomfört åtgärder i Ryssby- 
sjön vilket under senare år kraftigt har minskat 
näringstillförseln till Lilla Nätaren. Detta har gjort 
det möjligt att påbörja åtgärder för att minska alg-
blommningen i Lilla Nätaren. Under 2009 påbör-
jades ett projekt med utfiskningar i Lilla Nätaren 
för att få bättre balans i sjön. Syftet med projektet 
är att försöka få sjön att bli badbar. Teorin bakom 

Östra Vätterbrantsdagen, vandring vid Röttleån 
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Kommunens naturvårdsarbete

Vid Jära vattensåg har en fisktrappa byggts för att 
underlätta fiskens vandring

Fo
to

: L
in

ne
a 

W
iks

trö
m

Våtmarkskalkning i Nissans vattensystem
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utfiskningen bygger på att gynna de arter som äter 
de plankton som skapar problem. I sjön tas mört 
och braxen bort och detta ska gynna djurplankton 
och missgynna blågrönalger. På sikt skall botten-  
sedimenten få bättre syresättning vilket skall minska 
näringsläckaget och förbättra vattenkvaliteten.      
     Sedan några år tillbaka anordnar kommunen i 
samarbete med föreningar och länsstyrelsen natur-
guidningar som riktar sig till allmänheten. Program-
punkter har t.ex. varit fågelguidningar och ring-
märkning vid Rocksjön och Landsjön, vandringar 
längs Nissan och Västanå, Östra Vätterbrantsdagen 
och Rödingens dag i Huskvarna hamn. Vid Bruns-
torps gård och Rosariet genomförs regelbundet 
guidningar av personal från tekniska kontoret. 

Samarbete inom naturvård
Samarbetet med länsstyrelsen i naturvårdsfrågor är 
centralt. Det rör förvaltning och åtgärder i natur-
reservat, råd i enskilda ärenden vad gäller skyddad 
natur, markfrågor, hotade arter, restaurering av 
fiskvägar, inventeringar mm. En stor del av infor-
mationen till detta naturvårdsprogram har hämtats 
från länsstyrelsens inventeringar. Även Skogsstyrel-

sens distrikt är en viktig part i skogsfrågor. Deras 
nyckelbiotopsinventering är en bas för skogliga 
naturvärden. Skogsförvaltaren i kommunen sam-
arbetar med Skogsstyrelsen vad gäller planering, 
naturvårdsfrågor, skogspolicy m.m. Samarbetet 
med andra kommuner sker t.ex. i naturområden 
vid kommungränsen och genom erfarenhetsutbyte 
vid naturvårdskonferenser, träffar på länsnivå och 
besök hos andra kommuner. 
     Det finns ett samarbetsorgan för naturvården, 
Stadsbyggnadsnämndens Naturvårdsgrupp, där 
naturvårdsärenden som berör kommunal mark och 
andra naturvårdsfrågor diskuteras. Det är ett råd-
givande organ. Naturvårdgruppen består av tjänste-
män från kommunens miljökontor, stadsbyggnads-
kontor, tekniska kontoret och fritidskontoret samt 
11 naturvårdsföreningar och intresseorganisationer 
som berörs av naturvårdsfrågor. De är Naturskydds-
föreningarna i Jönköping, Huskvarna-Gränna och 
Bankeryd, Jönköpings Fältbiologer, Gränna Skogs-
grupp, Friluftsfrämjandet, Botaniska Sällskapet, 
Jönköpings Fågelklubb, Svenska Jägareförbundet, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Hembygdsförening-
arna i Jönköpings kommun samt Svenska Turist-
föreningen.

Fransfladdermusen är en av de hotade arterna som påträffas i Tabergsgruvan vid den årliga inventeringen som görs av 
kommunen i samarbete med länsstyrelsen
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Kunskapsläge
Kommunen ansvarar för att kunskapen om natur-
värdena i kommunen ska vara god. Till grund för 
naturvårdsarbetet har ett flertal dokument och 
inventeringar använts, bl.a. Naturinventering Jön-
köpings kommun 1980 samt Natur i Jönköpings län 
från 1995. 
     Inventeringar av flora och fauna har gjorts i ett 
antal områden framför allt i samband med planar-
bete och exploatering för bostads- eller industriän-
damål men även för väg- och järnvägsutbyggnad. 
Mer än 200 inventeringar finns i stadsbyggnads-
kontorets arkiv. Några är mycket kortfattade och 
berör enstaka lokaler för växter, djur eller svampar, 
medan andra är omfångsrika för stora arealer på 
hundratals hektar. Arkivet är dock inte på något sätt 
komplett utan mer befintlig kunskap måste efterly-
sas och nya inventeringar utföras. Från 1970- och 
1980-talen finns ett 50-tal inventeringar, från 1990-
talet ca 80 och på 2000-talet har hittils ett 60-tal 
gjorts. Viktiga kärlväxtinventeringar har exempelvis 
gjorts i Huskvarnabergen, Rocksjöns våtmarker, 
Bondberget och Strömsberg. Inventeringar av träd-
levande svampar har gjorts i Strömsberg, Västanå 
och Girabäcken. I arkivet finns också fågelinven-
teringar från kommunens viktiga fågellokaler och 
fiskundersökningar i Huskvarnaån/Lillån, Landsjön 
och Munksjön.

Utöver dessa inventeringar i kommunen gör läns-
styrelsen länsomfattande eller regionala under-
sökningar av t.ex. hotade arter och skyddsvärda 
biotoper. Exempel på inventeringar där fynd finns i 
kommunen är inventering av finnögontröst, större 
vattensalamander, sandödla, strandjordtunga, 
hotade insekter och vityxne. Andra inventeringar 
av intresse är till exempel skyddsvärda träd och 
rikkärr. Länsstyrelsen gör också provfisken och 
inventeringar i sjöar och vattendrag.
     Även om vissa naturtyper och artgrupper ingått 
i mer eller mindre omfattande inventeringar och 
kunskapen om dessa därför kan anses vara god 
finns en del brister. Viktig kunskap som saknas är en 
fullständig nyckelbiotopsinventering på kommunens 
mark. En fördjupad nyckelbiotopsinventering har 
gjorts i Huskvarna och en första omgång i några 
andra områden som Gränna och runt Jönköping. 
Inventering av skyddsvärda träd i tätorten föreslås 
som en åtgärd och har påbörjats under 2008. Läns-
styrelsen ansvarar för inventering av skyddsvärda 
träd på landsbygden. Kunskap om sumpskogar, våt-
marker, sjöar och vattendrag samt många enskilda 
artgrupper är fortfarande bristfällig. 

Kommunens naturvårdsarbete

 Matilda Hansen inventerar insekter vid Rocksjön och Munksjön, sommaren 2008
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Mål och åtgärder
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Naturvårdsprogrammets mål och åtgärder berör 
huvudsakligen kommunägd mark och ska genom-
föras under programperioden 2009-2013. Tekniska 
utskottet är huvudansvarigt för att målen och åtgär-
derna uppnås. 
För många av målen och åtgärderna ansvarar 
stadsbyggnadsnämnden medan stora delar av det 

praktiska utförandet ligger på tekniska nämnden. 
Andra nämnder som också berörs är miljönämnden, 
skol- och barnomsorgsnämnden, gymnasienämnden, 
miljönämnden samt fritidsnämnden.

Mål och åtgärder uppdateras årligen. 
För senaste version se naturvårdsprogrammets 
webbsida!

Övergripande mål

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner, processer och tjänster skall värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd. 

Kommuninvånare och besökare ska ha möjlighet till fina naturupplevelser i en rik och varierad natur.  
Parker, vatten- och grönområden samt de tätortsnära skogarna ska skötas så att de ger avkoppling 
och naturupplevelser samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 

Kunskapen om kommunens värdefulla naturområden, hotade arter och naturens värde ska vara god.

Kortsiktiga mål och åtgärder (ska uppfyllas under perioden 2009-2013 om inget annat anges)

Kortsiktiga mål och åtgärder är uppdelat i 6 olika huvudområden. Under varje huvudområde finns en kort 
presentation. I samband med målen redovisas ansvarig instans och ev samarbete som förkortningar: Stbn 
(stadsbyggnadsnämnden), Tn (tekniska nämnden), Sbn (skol- och barnomsorgsnämnden), Gn (gymnasie-
nämnden), Ks (kommunstyrelsen), Mn (miljönämnden), Fn (fritidsnämnden), LST (länsstyrelsen).

Mål och åtgärder
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Fåret håller landskapet öppet vilket gynnar brun nållav som är en signalart för värdefulla träd i odlingslandskapet

Mål och åtgärder
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Naturupplevelser och 
tillgänglighet
Jönköpings kommun har en fantastisk natur vilket 
ger stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. 
Den tätortsnära naturen är till större delen kommun- 
ägd. Den är av särskilt intresse för rekreation och 
friluftsliv samt har stor betydelse för människors 
hälsa. Att vistas i naturen kan påverka hälsan posi-
tivt på många sätt. Naturmiljöer har t.ex. en bevisad 
läkande och avstressande effekt. Friluftsområden 
fyller även en viktig funktion som bullerfria miljöer. 
I dagens moderna samhälle har tysta områden blivit 
en bristvara. Många människor söker sig idag bort 
från stadens buller för att få höra fågelkvitter och 

vindens sus i träden.  
En viktig uppgift som kommunen har är att göra 
naturen tillgänglig för alla kommuninvånarna. 
Grundnivån att göra ett friluftsområde tillgängligt 
handlar om en god infrastruktur, bl.a. tydliga en-
tréer med parkeringsmöjligheter, framkomliga stigar 
och leder. Tillgänglighet handlar också om hur man 
kommer till området t.ex. via buss, bil eller genom 
att gå eller cykla. Information och marknadsföring 
är också en del av begreppet tillgänglighet. På kom-
munens hemsida finns information om lämpliga fri-
luftsområden och hur man lättast tar sig dit. Kom-
munen erbjuder även guidningar för den som vill 
lära sig mer om naturen, få tips på nya utflyktsmål 
eller helt enkelt bara få en härlig naturupplevelse. 

Mål
A

B 
 
C

Det ska vara lätt att hitta ut i naturen och lätt att hitta områden som passar olika behov av friluftsliv.

Kommunal tätortsnära natur ska vara en tillgång för rekreation.

Bättre möjligheter till rekreation i naturen ska ges för människor utan bil, liksom de med funktionshinder, synskadade, äldre med 
rullator och rullstolsburna till rekreation i naturen.  Det ska ske vid samhällsplanering och genom dialog med organisationer samt 
utvalda åtgärder. Det gäller minst nio naturreservat och fem friluftsområden.

Hur målen ska uppnås – åtgärder Ansvar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

En populärversion av Naturvårdsprogrammet ska utarbetas senast 2010. Här presenteras ett urval av Natur-
vårdsprogrammets objekt tillsammans med foton och kartor. Denna vägvisare till naturen i Jönköpings kommun 
ska kunna användas av kommuninvånare, turister, skolor m.fl. som vill hitta exkursionslokaler och naturupplevel-
ser i kommunen. Populärversionen ska finnas till försäljning till en låg kostnad. 

Information om naturreservat och Natura 2000-områden som finns inom kommunen ska vara tillgängligt på 
kommunens hemsida senast 2010.

Utveckla och ajourhålla en skötseldatabas för naturområden och anläggningar senast 2010. Databasen ska 
bland annat innehålla skötselplanerna för detaljplanelagd naturmark och reservat med kommunalt förvaltnings-
ansvar. 

Minst 10 guidningar ska ske i kommunens regi varje år. 

Naturvårdsprogrammet ska göras tillgängligt via Jönköpings kommuns hemsida senast 2009. 

Till år 2013 ska minst 5 naturområden utöver naturreservaten marknadsföras. Det innebär t.ex. vägvisare, 
informationsskyltar och underhåll av leder. Underhåll av naturreservat ingår i den löpande reservatsskötseln och 
sköts av kommunen eller länsstyrelsen.

Bättre möjligheter ska ges för människor med funktionsnedsättning till rekreation i naturen. Det ska ske genom 
dialog med organisationer och utvalda åtgärder med början 2010.

En inventering görs av skolskogar och kontaktpersoner på skolor och förskolor. Vid nyttjande av skolskog/natur-
område på kommunal mark ska avtal skrivas mellan tekniska kontoret och skolan.

En översyn av kommunens naturinformation gentemot allmänheten ska ha genomförts under 2009.

Stbn i samar-
bete med 
Fn, Tn, Mn

Stbn

Tn

Stbn 

Stbn 

Tn i samar-
bete med 
Stbn 

Stbn

Tn i samar-
bete med 
Stbn

Stadskon-
toret i sam-
arbete med 
Stbn

Mål och åtgärder
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Nya kunskaper 
Ett bra sätt att få högre kvalitet på naturvårdsarbe-
tet i kommunen är att öka kunskapen om naturvär-
dena genom inventeringar. Om vi vet var naturvär-
dena finns, i vilket tillstånd de befinner sig i och hur 
de bäst förvaltas blir det även lättare att bevara och 
stärka den biologiska mångfalden. Pro Natura har 
t.ex. utfört en fördjupad nyckelbiotopsinventering 
i Östra Vätterbranten runt Huskvarna tätort och i 
Lillåravinen på uppdrag av stadsbyggnadskontoret 
för att bidra till underlaget för grönstrukturplanen i 
Huskvarna tätort. Andra exempel på inventeringar 
som utförts i kommunens regi är naturvärdesbe-
dömningen av Hisingstorpsområdet, Rocksjöut-
redningen och en översiktlig växtinventering vid 
Stensholm. Trots alla inventeringar, som utförts av 
framför allt intresserade privatpersoner och ideella 

föreningar under åren, är kunskapen om kommunens 
naturvärden fortfarande bristfällig på många områ-
den. Till exempel finns brister vad gäller kunskap- 
erna om den lägre floran och faunan. Dessutom 
är ingen fördjupad nyckelbiotopsinventering ännu 
utförd i Jönköpings tätort. 
     Kunskapen om statusen hos naturområden och 
rödlistade arter är en färskvara och om naturvårds-
programmet ska vara ett ”levande” dokument som 
ska kunna användas som kunskapsunderlag vid 
t.ex. exploateringsärenden behöver det ständigt 
uppdateras. En annan viktig del av naturvårdsarbe-
tet är att skapa förståelse för naturvårdsfrågor hos 
beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet genom att 
informera och utbilda. Naturinformation i olika 
former bidrar även till att berika friluftslivet. 

Mål och åtgärder

Mål
D Kunskapen om kommunens värdefulla naturområden och hotade arter ska öka genom fyra större inventeringar och dialog med 

minst en högskola/universitet.

Hur målen ska uppnås – åtgärder Ansvar
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Personal som arbetar med gröna frågor i alla led ska få årlig naturvårdsutbildning från 2010.

Politiker och berörda tjänstemän ska erbjudas information och exkursioner minst en gång per år från 2010. 

Naturvårdsprogrammet ska ständigt uppdateras och ajourhållas från 2009.

En nyckelbiotopsinventering på kommunägd mark ska vara genomförd senast år 2010. 

En fördjupad nyckelbiotopsinventering inom Jönköpings tätort ska vara genomförd senast 2010. 

En inventering av skyddsvärda träd inom tätorterna ska vara genomförd senast 2010. Inventeringen 
inkluderar parker, trädgårdar, kyrkogårdar och grönområden. Resultatet från inventeringen ska införlivas i 
naturvårdsprogrammet. 
Inventeringen består av två delar:
1. Skyddsvärda träd kartläggs och finns tillgängligt digitalt.
2. Värdefulla tallmiljöer kartläggs för att utreda potentiella reliktbockmiljöer och reliktbocklokaler.

En lövskogsinventering ska genomföras på kommunens mark. 

För att öka kunskapen om gamla grova träds värden ska skylten ”ekjättar ” eller ”värdefulla träd” sättas 
upp på minst 15 platser vid skyddsvärda träd inom kommunens tätorter senast 2012.

Informationsinsatser ska genomföras i syfte att öka kunskapen om betydelsen av död ved för den biolo-
giska mångfalden, bl. a. ska en ändamålsenlig skylt tas fram.

Förslag till examensarbeten inom ämnesområdet naturvård ska tas fram och finnas tillgängligt via nätet 
senast 2010.

Tn i samarbete 
med Stbn

Stbn i samarbete 
med Tn

Stbn

Tn

Tn

Stbn i samarbete 
med Tn
 

 
Tn 

Stbn i samarbete 
med Tn

Stbn

Stbn 
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Skötsel och vård av 
naturtyper

Odlingslandskapet
I det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap 
fastställs det att odlingslandskapets och jordbruks- 
markens värde för biologisk produktion och livs-
medelsproduktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.
     Odlingslandskapet hör till en av våra artrikaste 
naturtyper. De flesta av arterna i odlingslandskapet 
är knutna till ängs- och naturbetesmarkerna. Dessa 
har under de senaste decennierna minskat drastiskt 
vilket bidragit till att flera arter som är knutna till 

dessa miljöer håller på att dö ut. Antalet rödlistade 
arter, dvs. hotade, sällsynta och hänsynskrävande 
växt- och djurarter som har sin huvudutbredning i 
odlingslandskapet uppskattas till ca 1 700. Det är 
knappt hälften av våra rödlistade arter i Sverige. 
Av de rödlistade kärlväxterna förekommer närmare 
60 % av arterna i odlingslandskapet. Att trygga en 
god fortsatt, löpande skötsel av våra kvarvarande 
ängs- och hagmarker är därför en av de viktigaste 
uppgifterna om vi vill bevara den biologiska mång-
falden. En annan anledning till varför det är viktigt 
att bevara odlingslandskapet är för att vi ska kunna 
förstå vår historia. I odlingslandskapet finner vi 
nämligen kulturspår från olika epoker såsom grav-
fält, odlingsrösen och hamlade träd.  

Mål och åtgärder

Hur målen ska uppnås – åtgärder Ansvar
20

21

22

23

24

25

26

27

Med hjälp av naturvårdsprogrammets databas ska under 2011 förslag tas fram på ängs- och hagmarker som 
bör hävdas på kommunens mark. 

Det ska resultera i att senast 2013 ska:
• Arealen välhävdad slåtteräng ska utökas med minst 3 ha på kommunens mark. 
• Hävden ska återupptas och/eller utökas på minst 5 naturbetesmarker på kommunens mark.

Förslag på lämpliga sträckor för floraanpassad vägkantsslåtter där kommunen är väghållare ska samman-
ställas senast 2012. Där behov finns ska sedan slåtter påbörjas. 

Stödja och medverka i naturprojekt, boendemöjlighet och verksamhet på landet såsom leaderprojekt, 
biosfärområdesarbetet med Östra Vätterbranterna och Inter Reg-projekt. 

Arbeta för att bevarande av biologisk mångfald genom frivilligt skydd och hävd, enligt Östra Vätterbrants-
modellen, ska komma till stånd även i andra delar i kommunen. 

Vid tecknande av nya arrendeavtal för kommunens jordbruksmark ska ekologiskt brukande eftersträvas. 

Minst 100 skyddsvärda träd ska frihuggas per år i betesmarker och befintliga skogsmiljöer på kommunens 
mark. 

Brynmiljöer, särskilt mellan skog och odlingslandskap, ska upprätthållas och röjas vid behov från 2009.  

Stbn

Tn
Tn

Tn

Ks

Stbn 

Tn
 
Tn 

Tn

Mål
E Kommunen ska arbeta för bevarande och främjande av de öppna, småskaliga, natur- och kulturmarkerna i landskapet. 
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Skogslandskapet
I det nationella miljömålet Levande skogar fastställs 
det att skogens och skogsmarkens värde för biolo-
gisk produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövär-
den och sociala värden värnas.
     Många åtgärder behöver genomföras för att 
bevara mångfalden i skogslandskapet. De senaste 
århundraden har skogens arter och miljöer påver-
kats negativt av ett allt mer intensivt skogsbruk som 
steg för steg minskat variationen i skogen. Idag är 
död ved, gammal skog och lövskog en bristvara i 
skogslandskapet, vilket påverkat många arter nega-
tivt. Tillgång till död ved är till exempel livsviktigt 
för många mossor och insekter i skogslandskapet. 
     Några skogsbiotoper i Jönköping är särskilt 
viktiga för den biologiska mångfalden. De är miljöer 

som brantskogar, ädellövskogar, sumpskogar och 
områden med äldre tall och ek. 
     Lövskogsmiljöerna är mycket betydelsefulla 
för den biologiska mångfalden men har reducerats 
betydligt. Så mycket som 90 % av de rödlistade 
arterna i Sverige kan påträffas i lövskogen söder 
om norrlandsgränsen. Lövskog har alltså en central 
betydelse i bevarandearbetet. 
     Enligt undersökningar är skogen den enskilt 
viktigaste naturtypen för rekreation. Där mår man 
bra och kan ladda batterierna. Äldre skog är mest 
uppskattad och man vill gärna ha den så nära som 
möjligt där man bor. Tätortsnära skog är livsviktig 
för hälsan!  Kommunen har därför en viktig roll att 
tillhandhålla tätortsnära skogar för rekreation och 
sociala ändamål.

Mål och åtgärder

Hur målen ska uppnås Ansvar
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En skogspolicy för kommunägd mark som skapar möjlighet till ett aktivt skogsbruk med natur- och miljöhänsyn 
och beaktande av de sociala värdena ska antas senast 2009.

Vid åtgärder i skogen ska stående och liggande död ved aktivt tillskapas till en volym som överskrider 5 m³ per 
ha och all äldre död ved ska lämnas kvar och inte vändas eller köras sönder. I de fall träd, med en stamdiame-
ter större än 70 cm i den grövsta ändan, måste fällas på kommunens mark, skall stammen användas i natur-
vårdsåtgärder men kan i undantagsfall (10%) nyttjas då den behövs till fanérkvalitéer. 

Andelen lövskog i förhållande till barrskog ska  till 2013 öka med 3 procentenheter i kommunägda skogar. 

Alla kommunägda skogar äldre än 130 år, där förväntade bevarandevärden kan förmodas öka vid fri utveckling, 
ska undantas från skogliga ingrepp. 

Ravinmiljöer på kommunens mark ska värnas och utvecklas i första hand fritt genom naturens egna processer. 

Alternativa skogsbruksmetoder ska prövas senast 2012.

Dokumentet ”Rutiner som gäller röjning och gallring i bostadsnära skog och nedtagande av enskilda träd” ska 
fastställas senast 2009 och uppdateras vid behov. Skötselåtgärder som görs ska dokumenteras och utvärderas 
årligen. 

Andelen död ved i vattendrag ska öka och metoder för att bibehålla död ved i och intill vatten skall utvecklas.

Vid röjning ska träd i möjligaste mån sparas närmast vattendrag för att skapa överhäng. 

Brynmiljöer, särskilt mellan skog och odlingslandskap, ska upprätthållas och röjas vid behov.

Tn

Tn

Tn
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Tn 

Tn i samar-
bete med Mn
Tn

Tn 

Mål
F Förutsättningarna för den biologiska mångfalden i kommunens skogar och parker ska öka främst genom åtgärder för att gynna 

död ved och socialt och biologiskt hänynstagande i skogsbruket.
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Våtmarker 
I det nationella miljömålet Myllrande våtmarker 
fastställs det att våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet skall bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
     Hoten mot den biologiska mångfalden i Sveriges 
våtmarker är betydande då en stor andel av våra 
våtmarker är påverkade av dikning, torvtäktsverk-
samhet, vägdragningar och avverkningar. 
     Det finns många anledningar till varför vi ska ar-
beta för att bevara våra våtmarker. En av anledning-
arna är att många växter och djur är direkt knutna 
till dem eller till kringliggande ekosystem. Våtmar-
kerna har även stor betydelse för variationen i land-
skapet och binder tungmetaller och näringsämnen 
som annars skulle rinna ut i våra vattendrag och 
övergöda dem. Ur rekreationssynpunkt är myrens 

öppna tysta vidder och dess specifika arter viktiga 
kvaliteter som bidrar till en förhöjd livskvalitet. 
     Sverige hör dessutom till de länder i världen som 
har mest myrmark i förhållande till landarealen. 
Många arter som är hotade eller försvunna i övriga 
Europa har därför sina sista starka fästen i de svenska 
myrarna. Kommunen liksom länet är rik på myrmar-
ker och därför har vi ett särskilt ansvar att bevara 
dem. Högmossar, som till exempel Dumme mosse, är 
typiska för kommunen och mindre vanliga i övriga 
delar av Sverige, och därför extra viktiga att värna. 
Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med Myrskydds-
planen för att skydda opåverkade våtmarker. Skogs-
styrelsen gjorde en huvudsakligen flygbildstolkad 
sumpskogsinventering 1990-98. Det finns ett behov 
av uppföljning och utveckling av denna inventering.

Mål
G

H

I

J

Antalet dammar och småvatten <0,5 ha på skogsmark och i jordbrukslandskapet, ska öka.
 
Opåverkade och skyddsvärda högmossar och andra våtmarker ska inte exploateras.

Arealen påverkade sumpskogar ska inte öka jämfört med 2008.

Det ska skapas bättre förutsättningar för rikkärren och dess speciella artsammansättning på kommunens mark genom restau-
rering och slåtter.

Hur målen ska uppnås Ansvar
38

39

40

10 dammar och småvatten ska restaureras eller nyskapas på kommunens mark senast 2013. Befintliga dam-
mar ska dessutom underhållas ur biologiska aspekter. 

Skogsbilvägar ska inte byggas över våtmarker eller områden med höga natur- eller kulturvärden eller på annat 
sätt byggas så att dessa marker påverkas negativt. 

Rocksjöns rikkärr ska restaureras och där ska regelbundet bedrivas slåtter. 

Tn i samar-
bete med Mn

Tn

Stbn i samar-
bete med Tn

Mål och åtgärder
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Sjöar och vattendrag
I det nationella miljömålet Levande sjöar och vatten- 
drag fastställs det att sjöar och vattendrag skall vara 
ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmil-
jöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt land-
skapets ekologiska och vattenhushållande funktion 
skall bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.
     Kommunen är rik på sjöar där den mest kända 
naturligtvis är Vättern som hyser ishavsrelikter som 
storröding, hornsimpa och även landets sydligaste 
harrbestånd. Bland vattendragen märks till exempel 
Vätterns tillflöden samt Nissan och dess biflöden 

där spännande arter som flodpärlmussla och öring 
lever. 
     Sjöarna och vattendragen erbjuder en mängd 
olika livsmiljöer och rymmer en viktig del av vår 
biologiska mångfald. Dessvärre är många av våra 
vattenområden kraftigt påverkade av till exempel 
försurning, övergödning, miljögifter, onaturliga 
vandringshinder samt intensivt jord- och skogsbruk 
som gör att många arter får svårt att överleva. 
Speciellt försurningen är ett allvarligt problem i 
kommunen som motverkas genom kalkning. Andra 
åtgärder som är viktiga att arbeta med är biologisk 
återställning i form av utrivning av vandringshinder, 
anläggande av fiskvägar, återskapande av lekbottnar 
och återintroduktion av utslagna arter.  

Hur målen ska uppnås Ansvar
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Arbetet med kalkning av antropogent, d.v.s. av människan, försurade vattendrag och sjöar med höga 
naturvärden ska fortsätta. 

Senast 2009 ska det finnas en prioriteringslista för restaurering och fiskevårdsåtgärder av sjöar och vattendrag 
som är särskilt viktiga för kommunen. 

Senast 2010 ska vattendrag där restaureringsåtgärder kan bli aktuella men där detaljerat åtgärdsunderlag 
saknas biotopkarteras. Prioriterat vattendrag är till att börja med Strömsbergsbäcken. 

Arealen lek- och uppväxtområden för fisk ska utökas och förbättras. Det ska ske genom att vandringshinder 
åtgärdas genom utrivning eller genom att fiskvägar anläggs, och att rensade sträckor återställas genom att 
död ved samt block/sten läggs ut. En plan för återställande av lek- och uppväxtområden ska tas fram under 
2009 och arbetet ska påbörjas senast 2010. 

Arbete ska bedrivas för att minska den höga fosforbelastningen och förbättra Landsjöns vattenkvalitet genom 
att bl.a. verka för anläggande av skyddszoner och våtmarker/dammar utmed de tillrinnande vattendragen och 
utmed sjön. 
 
Arbetet med att spåra källorna till utläckaget av bl.a. dioxiner och PCB som tillförs Vättern via tillflöden, samt 
att avgöra hur mycket det är och vilken risk det innebär ska fortgå. 

Barnarpasjöns utveckling ska följas genom kontinuerliga vattenprovtagningar och återkommande provfiske-
undersökningar. En plan för restaurering skall upprättas senast 2010. 

Arbetet med att undersöka och förbättra vattenkvaliteten i Lilla Nätaren, Stora Nätaren och Ylen ska fortgå. 

En utbildningsdag om naturhänsyn vid vattendrag för personer som arbetar med skötsel av kommunens mark 
ska arrangeras i kommunens regi vartannat år med start 2010. 

En utvecklingsplan för att göra Junebäckens sträckning mellan Vattenledningsområdet till Idas skola mer till-
talande/trevlig ur rekreations- och nyttjandesynpunkt för skolor, förskolor och närboende ska tas fram. 
 
Projektet Dunkehallaån genomförs och de påbörjade åtgärderna för att förbättra harrens lekmöjligheter fram till 
första fallet i Dunkehallaån ska färdigställas. Om inte den befintliga vegetationen utmed ån räcker för beskugg-
ning ska även planteringar göras.

För skötselplanen Huskvarnaån i centrum görs aktualitetsöversyn och budgetering av åtgärderna senast 2012.
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Mål och åtgärder

Mål
K

L

Den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas i kommunens sjöar och vattendrag genom riktade skötselåtgärder bland 
annat genom anpassning av kommunala vattenregleringar. 

Natur- och rekreationsvärdena i tätorternas vattenmiljöer ska utvecklas. Viktiga tätortsnära vatten är till exempel Vättern, 
Rocksjön, Munksjön, Tenhultasjön, Huskvarnaån, Barnarpasjön och Stråken.
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Skyddsvärda arter och miljöer
I det nationella miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
fastställs det att den biologiska mångfalden skall 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt för nuvarande 
och framtida generationer. Det innebär att vi ska 
verka för ett rikt växt- och djurliv och att människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
vilket utgör en viktig grund för välfärd, hälsa och 
livskvalitet. 
     I Jönköpings kommun finns en rad biotoper som 
är typiska för kommunen men ovanliga i andra 
delar av Sverige, och som hyser en betydande del av 
den biologiska mångfalden. Dessa biotoper fungerar 
som livsmiljöer för många hotade arter och är där-
för speciellt skyddsvärda och viktiga att prioritera 

i naturvårdsarbetet. Det som är mest utmärkande 
för kommunen när det gäller natur är Vättern, 
som tillsammans med tillflödena utgör en helt unik 
miljö med storröding och harr. Även Östra Vätter-
brantsområdet, med sina värdefulla brantskogar och 
småskaliga odlingslandskap med gott om hamlade 
träd, är karakteristisk för kommunen. För att öka 
kunskapen och förutsättningarna för skyddsvärda 
arter och miljöer i kommunen har naturvårdspro-
grammet lyft fram några miljöer och arter som 
motiverar ett särskilt ansvarstagande. Kommunens 
agerande har, speciellt när det gäller åtgärder på den 
kommunägda marken, stor betydelse för bevarandet 
av ansvarsarterna och – miljöerna.

Hur målen ska uppnås Ansvar
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För att öka kunskapen om hotade arter ska en förteckning tas fram över rödlistade arter som finns på kommu-
nens mark. Där behov finns ska skötselförslag och skötsel utföras. Samarbete ska sökas med länsstyrelsen. 

Skötseln av finnögontrösten i Huskvarnabergen ska göras varje år. 

Förutsättningar för och spridningsmöjligheter för den hotade arten barkkvastmossa ska upprätthållas. 

Återhamling ska utföras på 16 träd som tidigare hamlats i Strands ravin. Förstagångshamling ska dessutom 
utföras på lämpliga träd i området. Det ska ske senast 2010. 

Statistik om avverkning av skyddsvärda träd ska från 2010 finnas tillgängligt. 

Trädvårdsplaner/vårdprogram och natur- och kulturvärdesbedömning ska göras för parker och kyrkogårdar 
som har uppenbart höga naturvärden och/eller kulturhistoriska värden, en prioriteringslista upprättas senast 
2011.

Kommunen ska från 2009 aktivt medverka i naturvårds- och utvecklingsarbetet i det föreslagna biosfärområ-
det Östra Vätterbranterna. Samarbete sker med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, LRF, Södra, Naturskydds-
föreningen, Gränna Skogsgrupp och WWF.
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Mål och åtgärder
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Förutsättningarna för och kunskapen om skyddsvärda arter och miljöer i kommunen och i synnerhet på kommunägd mark ska 
öka.

Gynna stora, gamla och skyddsvärda träd på kommunens mark.

Medverka aktivt i arbetet med Östra Vätterbranterna med målet att området blir ett av UNESCO  utsett biosfärområde.
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Hur målen ska uppnås Ansvar
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En prioriteringslista ska upprättas över turordning av bildandet av nya reservat senast 2012. Exempel på 
kommunägda områden där reservat bör övervägas är: Vattenledningsområdet, Häggeberg-Granbäcksskogen, 
Tenhults Herrgård, Lillån i Huskvarna, Kyrkbäcken och Huskvarnaåns jättegrytor samt utvidgning av 
Huskvarnabergens naturreservat mot Egnahemsområdet. 

Naturinventering av Kaxholmens lövskog ska göras senast 2010 samt ställningstagande till om delar av 
området ska avsättas som naturreservat senast 2012.

Stbn

Stbn

Mål och åtgärder

Skydd av natur 
I kommunen finns ett antal naturreservat, biotop- 
skyddsområden, naturminnen samt djur- och växt-
skyddsområden. Alla dessa är olika typer av områdes-
skydd som finns i miljöbalken. Dessutom finns många 
Natura 2000-områden. Kommunen är i dagsläget 
förvaltare av de tätortsnära naturreservaten Hus-
kvarnabergen, Vista kulle, Rosenlundsbankar, Bond-
berget, Strömsberg, Taberg, Domneån och Dumme 
mosse.  

Inom kommunen finns ett antal områden med 
mycket höga naturvärden som behöver ett formellt 
skydd. Rocksjön är ett exempel där kommunen 
har som målsättning att få till stånd ett reservats-
bildande för att naturvärdena ska kunna bevaras 
långsiktligt. 
     De områden som bedömts vara av värdeklass 1 
eller 2 i naturvårdsprogrammet är de allra värde- 
fullaste. De benämns högsta naturvärde resp. 
mycket högt naturvärde. Dessa områden ska därför 
prioriteras i det kommunala naturvårdsarbetet och 
undantas från ingrepp som kan vara skadliga för 
naturvärdena.

Mål
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Q

Minst två nya kommunala naturreservat ska ha bildats senast 2012 varav Rocksjön ska bli ett av de nya naturreservaten 
senast 2010. 

Områden som getts värdeklass 1 eller 2 i naturvårdsprogrammet ska undantas från exploatering och andra skadliga ingrepp. 



Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram 9�Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram

Kommunens naturvårds-
organisation
Stadsbyggnadsnämnden har det övergripande plane-
ringsansvaret för naturvården och naturresurserna 
i kommunen och därför även huvudansvaret för 
många av målen och åtgärderna i naturvårdspro-
grammet som rör till exempel kunskapsinsamling, 
informationsspridning samt skydd av naturområ-
den. Tekniska nämnden ansvarar för en hel del av 
det praktiska utförandet av programmets åtgärder 

då de förvaltar kommunens naturreservat och 
skogar. Arbete med naturvård som rör vattenfrågor 
ligger i huvudsak på miljökontoret. 
     Naturvårdskompetens behövs vid all verksamhet 
som kan påverka naturmiljön och finns främst på 
stadsbyggnadskontoret där kommunekologen och 
en biolog är placerade. För att nå de uppsatta målen 
i naturvårdsarbetet är samarbetet mellan kommu-
nen och olika aktörer som t.ex. markägare, ideella 
föreningar, skogsbolag, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 
och grannkommuner av yttersta vikt.

Hur målen ska uppnås Ansvar
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Kommunen ska utveckla naturvårdssamarbetet med länsstyrelsen. Statliga medel ska varje gång det är 
möjligt sökas för angelägna naturvårdsåtgärder. 

Detaljplaner ska i högre grad förses med utformningsbestämmelser för naturmark i syfte att säkra och 
stärka dess naturvärden. 

Regelbundet erfarenhetsutbyte ska ske inom naturvård med andra kommuner. Samråd ska ske rörande 
bygglov, planer etc. där naturvärden i angränsande kommun riskerar att påverkas.

Kommunen ska fortsätta samråda med ideella naturföreningar inför ärenden som kan antas påverka 
naturmiljön, t.ex. i planärenden, exploateringar, skogsbruk samt trädborttagning. 

Ideella föreningar ska engageras och uppmuntras i arbetet med naturvård. 

Naturvårdsprogrammet ska från 2013 revideras vart 5:e år. 

Stbn

Stbn
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Stbn i samarbete 
med Tn

Stbn

Mål och åtgärder

Mål
R Kommunens naturvårdsorganisation ska förbättras och utvecklas.
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Objektskatalogen
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Naturvårdsprogrammets objetskatalog är en sam-
manställning över kommunens värdefullaste natur-
områden. Objektskatalogen består av kartor där 
naturområdena pekas ut samt en objektsbeskrivning 
där varje värdefullt naturområde beskrivs mer ingå-
ende. En förteckning över alla objektsbeskrivningar 
finns i bilaga 2. Även en tryckt karta finns längst bak 
i programdelen där naturområdenas lägen och av-
gränsningar redovisas. Till naturvårdsprogrammet 
hör också en CD-skiva med objektsbeskrivningarna 
och en karta där objekten redovisas geografiskt.
     De områden som redovisas i naturvårdsprogram-
met har inget automatiskt skydd. Områdena är dock ur 
olika aspekter värdefulla, vilket innebär att hänsyn 
skall tas vid avvägningar mot andra markanvänd-
ningsintressen. Ett långsiktigt skydd av ett natur-
område kräver ett beslut om områdesskydd enligt 
miljöbalken.
     Stora delar av objektskatalogen är en samman-
ställning av befintlig kunskap och relativt få områ-
den har återbesökts i fält. Målet med objektskata-
logen har därför varit att samla befintlig kunskap 
på en och samma plats för att på ett enkelt sätt få 
en översiktlig bild över kommunens värdefullaste 
natur. Eftersom kunskapen i de flesta fall är begrän-
sad är det viktigt att ha i åtanke att klassningen kan 
ändras i framtiden. I samband med exploatering 
eller annat som kan påverka ett område bör därför 
aktuella förhållanden alltid kontrolleras. Ny kun-
skap eller ändrade referensramar kan innebära att 
bedömningen av ett områdes naturvärden förändras. 

Avgränsning och underlag
Underlaget till objektskatalogens naturområden 
bygger främst på länsstyrelsens och Skogstyrelsens 
inventeringar. Ibland har förenklingar gjorts i 
objektsbeskrivningarna, men målet har alltid varit 
att ingen viktig information ska gå förlorad och att 
man inte ska behöva gå tillbaka till underlagsmate-
rialet. Flera geografiskt samhöriga ytor har ibland 
slagits ihop till ett objekt med en gemensam beskriv-
ning. Andra underlag till objekten är inventeringar 
som föreningar genomfört samt inventeringar och 
beskrivningar gjorda i kommunal regi.

Några av de viktigaste underlagen har varit: 

• Sumpskogsinventeringen 
   (Skogsstyrelsen 1990-1998)

• Ängs- och hagmarksinventeringen 
   (Länsstyrelsen 1992)

• Ängs- och betesmarksinventeringen 
   (Jordbruksverket 2002-2004)

• Nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen)

• Nyckelbiotopsinventering i odlingslandskapet 
   inom Östra Vätterbranterna (Länsstyrelsen,  
   Pro Natura 1999)

• Våtmarker i Jönköpings kommun 
   (Länsstyrelsen 1996)

• Natur i Jönköpings län (Länsstyrelsen 1995)

• Vattenöversikt för Jönköpings kommun 
   (Jönköpings kommun, Miljökontoret 1999)

Objektsbeskrivningen
Varje område som pekas ut som värdefullt i natur-
vårdsprogrammet har ett namn och objektsnummer. 
Objektsnumret är det samma på kartan som i ob-
jektsbeskrivningen. För att numrera objekten gavs 
varje objekt ett femsiffrigt nummer t.ex. 33:001. De 
första två siffrorna bygger på vilken kommundel ob-
jektet ligger i och de sista tre siffrorna på hur många 
objekt som förekommer inom samma kommundel. 
Kommundelarna bygger i huvudsak på statistikom-
råden i kommunen (se bilaga 1 för kommundelar 
och nummer). Objektsnamnet beskriver vilken 
naturtyp det rör sig om och områdets läge t.ex. 
”Hagmarker vid Signesbo” eller ”Barrnaturskog 
N Kabbarp”
     Objektsbeskrivningen består av en beskrivande 
del med naturvärdesbedömning, områdesbeskrivning 
och förutsättning för bevarande samt en artlista och 
det underlagsmaterial som använts. Genom att läsa 
naturvärdesbedömningen ska läsaren snabbt kunna 
bilda sig en uppfattning om värdet i området. Själva 
områdesbeskrivningen redogör för var området ligger 
och hur det ser ut i området. Beskrivningens mål är 
att läsaren ska kunna orientera sig i området. Under 
rubriken ”bibehållande av värden” föreslås ibland 
specifika skötselförslag och åtgärder medan det i 
andra fall ges mer generella riktlinjer för vad som 
krävs för att området ska behålla sitt naturvärde. 
I huvudet redovisas även klass, värdeaspekt, kom-
mundel, besöksdatum, area och befintligt skydd.
     Arter som listats under rubriken ”arter” är i 
huvudsak signalarter i skogslandskapet enligt Skogs-
styrelsens metodik, indikatorarter i odlingsland-
skapet enligt Jordbruksverkets metodik i ängs- och 
betesmarksinventeringen samt rödlistade arter. 
Dessutom listas i vissa fall ett antal andra arter av 
intresse, t.ex. fåglar som är upptagna i bilagor i 
EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. 

Objektskatalogen
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Varje område har klassats i en fyragradig skala 
beroende på hur höga naturvärdena har bedömts vara.

• Klass 1, högsta naturvärde 
• Klass 2, mycket högt naturvärde 
• Klass 3, högt naturvärde
• Klass 4, naturvärde 

Naturområden som klassats som 4 har i de flesta 
fall inte fått någon utförlig objektsbeskrivning. En-
dast klass, värdeaspekt, kommundel, besöksdatum, 
area och skydd har redovisats. Områden med klass 
4 redovisas dock på kartan tillsammans med övriga 
klass 1-3 objekt. När det gäller sjöar och vattendrag 
har vi valt att i denna första version av naturvårds-
programmet i första hand ta med de objekt med 
högst naturvärden d.v.s. klass 1-3. 

Till grund för klassningen ligger bland annat följande 
värdeaspekter:

N Naturtyp
B Biologi
F Friluftsliv
K Kulturmiljö
L Landskapsbild
G Geologi
H Hydrologi

Inom biologi förekommer 4 underklasser: 

Z Zoologi
O Ornitologi
Bo Botanik
Li Limnologi

Ett område som har botaniska, ornitologiska och 
geologiska värden redovisas BBoOG. 

Urval och bedömning
Naturvärdesbedömningen är ingen exakt vetenskap. 
I varje enskilt fall måste en lång rad av aspekter 
bedömas, värderas och vägas mot varandra. Indel-
ningen i naturvärdesklasser är en bedömning som 
grundar sig på den kunskap vi har idag om respek-
tive område. 
     För att ett område ska få klass 1-4 måste det 
först och främst ha biologiska eller geologiska vär-
den. Om det finns andra värdeaspekter kan klassen 
höjas. Områdena som redovisas skiljer sig oftast 
från vardagslandskapet. Olika biologiska faktorer 
påverkar värderingen beroende på vilken naturtyp 
vi talar om. I skogen är det viktigt med döda träd, 
lågor och gamla träd. I odlingslandskapet är det 
viktigt med dels ogödslade, välbetade och artrika 

marker, dels stora eller hamlade träd. Sjöar och 
vattendrag har bedömts bland annat utifrån vatten-
kvalitet, rensning, vandringshinder samt flora och 
fauna. Naturområdena har främst jämförts inom 
naturtypen, men en viktning mellan alla områden 
har också gjorts. 
     Ett ledord i bedömningen har varit förekomsten 
och trolig förekomst av hotade arter. I sådana miljöer 
är artrikedomen oftast stor i övrigt och det finns 
ofta många andra mer eller mindre ovanliga arter. 
Objekt där det finns dokumenterade hotade arter 
ges alltid höga klasser. Andra viktiga kriterier vid 
bedömningen har varit landskapsperspektivet, ansvars-
miljöer och storleken på objektet. Många tidigare 
inventeringar har använt sig av någon typ av klass-
ningssystem, vilket också har tagits hänsyn till. 

Viktiga kriterier vid bedömningen har varit:

• Artrikedom; biotoper som har en stor artrikedom,  
   hyser rödlistade arter eller signalarter.
• Orördhet; områden som är opåverkade av 
   människan.
• Kontinuitet; naturliga eller kulturskapade 
   biotoper såsom högmossar, naturskogar eller     
   naturbetesmarker.
• Mångformighet; mångfald och variation av 
   livsmiljöer. Beror oftast på storlek och terräng- 
   förhållanden.
• Raritet; sällsynt naturtyp eller art för regionen.
• Storlek; stora områden är mer värdefulla än små. 
• Representativitet; typisk karaktär för ett större  
   område.
• Ansvarsmiljöer; biotoptyp som kommunen har ett  
   särskilt ansvar för eftersom den är ovanlig i andra 
   delar av landet. 
• Landskapsperspektiv; hur omgivande natur ser ut, 
   spridningsmöjligheter.
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Objektskatalogen

Sammanställning av objektskatalogen

I objektskatalogen finns 1 654 naturområden re-
dovisade. Den sammanlagda ytan av de beskrivna 
naturområdena uppgår till 67 478 ha. Antal natur-
områden fördelade på de olika klasserna och deras 
areal framgår av tabell 1. Även antalet naturom-
råden med skydd inom Jönköpings kommun finns 
redovisade. Storleken på naturområdena ökar med 
högre klass vilket kan förklaras med att ett antal 
mycket stora områden som t.ex. sjöarna Vättern, 
Ören, Ylen och Stora Nätaren samt mossarna 
Dumme mosse, Komosse och Gagnaryds mosse fått 

Antal objekt Medelyta (ha) Sammanlagd yta (ha)

Naturområden

Klass 1 143 361,0 51 624,4

Klass 2 511 14,2 7 254,7

Klass 3 579 9,6 5 584,3

Klass 4 421 7,2 3 015,9

Totalt �6�� �0,8 67 �7�,�

Skyddad natur

Naturreservat 27 209,8 5 664,2

Natura 2000-områden 36 192,7 6 936,5*

Biotopskyddsområde 27 2,2 59,5

Djur- och växtskyddsområde 2 112,0 224,0

Tabell 1, * Exklusive Vättern

Skogslandskapet
antal objekt / yta (ha)

Odlingslandskapet
antal objekt / yta (ha)

Våtmarker
antal objekt / yta (ha)

Sjöar och vattendrag
antal objekt / yta (ha)

Geologi
antal objekt / yta (ha)

Naturområden

Klass 1 54 / 2 732,7 46 / 759,1 22 / 7 246,0 22 / 40 806,3 3 / 93,5

Klass 2 135 / 651,9 251 / 1 532,8 102 / 3 287,0 22 / 1 634,9 3 / 148,1

Klass 3 106 / 788,8 187 / 772,8 113 / 2 128,9 22 / 1 872,5 5 / 21,3

Klass 4 165 / 241,1 115 / 265,6 113 / 2 488,7 7 / 20,4 0 /0

Totalt �60 / � ���,� �99 / � ��0,� ��0 / �� ��0,6 7� / �� ���,� �� / �6�,9

En grov fördelning av naturområden på olika 
naturtyper framgår av tabell 2. Sjöar och vatten-
drag utgör arealmässigt en stor del av de beskrivna 
naturområdena medan antalet objekt är få. Även 
våtmarker utgör arealmässigt en stor del. Detta kan 
förklaras med att många av de medtagna sjöarna 

Tabell 2

den högsta naturvärdesklassen. Av de dryga 50 000 
ha som fått den högsta naturvärdesklassen utgör 
Vättern en mycket stor del med sina dryga 37 000 
ha. Andra stora naturområden som fått den högsta 
naturvärdesklassen är t.ex. naturreservaten Bond-
berget, Huskvarnabergen, Råbyskogen, Strömsberg 
och Västanå. Storleken på ett naturområde har även 
varit ett viktigt kriterium vid bedömningen av ett 
område då stora områden ofta fått en högre klass än 
små. 

och våtmarksområdena är mycket stora. Till antalet 
dominerar naturområden som vi räknat till odlings-
landskapet vilka i huvudsak utgörs av äng- och 
betesmarker eller andra öppna marker med skydds-
värda träd. 
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Ordförklaringar

Alleröd
En varmperiod vid inlandsisens avsmältning för ungefär 12000-
11000 år sedan, mellan de kallare klimatperioderna Äldre och 
Yngre Dryas.

Arrondering
Avser ägornas storlek och lokalisering gentemot varandra och 
mot byggnaderna i en jordbruksfastighet.

Baltiska skölden
Kontinentalplatta, jordskorpa, som omfattar Skandinavien och 
nordvästra Ryssland.

Biologisk mångfald 
Variationsrikedom bland levande organismer av olika ursprung 
och de miljöer och ekologiska komplex där dessa organismer 
ingår. Det innebär mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem.

Biotop
Livsmiljö.

Blädning
Avverkning med syfte att gallra i en fullskiktad skog utan att dess 
struktur ändras.

Bottenfauna
Larver av olika sländor, skalbaggar, snäckor, musslor, maskar, 
kräftdjur med mera som lever på botten i vattendrag och sjöar. 

Bottenmorän
Morän som avsatts under inlandsisen och tryckts till av den-
samma. Bottenmorän är ofta hårda jordar.

Bottenskikt
Det understa av vegetationens fyra skikt som utgörs av mossor 
och lavar.

Buffertkapacitet
Ett mått på vattnets motståndskraft mot försurning, det vill säga 
ett mått på vattnets alkalinitet. 

Bäckdråg
Terrängsvackor med bäckar som omges av mark med ytligt, 
rörligt markvatten.

Deltaplan
När en flod mynnar i en sjö eller hav avsätts sediment som 
bygger upp ett delta.

Diabas
Magmatisk mörk gångbergart, har bildats i berggrundens 
sprickor.

Diorit
Mellangrå intermediär bergart.

Drumlin
Morän som finns långsträckt, likt en ås, bakom en bergklack eller 
annan höjd och har bildats av inlandsisen.

Dråg
Smalt kärrstråk med vatten.

Död ved
Med död ved menas döda trädstammar och grenar i olika stadier 
av nedbrytning.

Dödisgrop
En grop i landskapet där ett isblock har dröjt kvar vid inlands-
isens avsmältning. Dödisgropar kan ha varierande storlek och 
har senare blivit skogsgölar eller torvmark.

Ekosystem
Ett dynamiskt komplex av växt- djur- och mikroorganismsam-
hällen och deras fysiska miljö som samverkar som en egen enhet.

Endogen
Inifrån kommande kraft. Geologiska processer som får energi 
inifrån jorden, värmekonvention, och driver kontinetalplattornas 
drift och bergkedjeveckning. 

Epifyt
Växter som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller 
vatten från dem.

Eutrof
Näringsrik, om sjöar och vattendrag. Exempel i kommunen är 
Landsjön eller Lilla Nätaren.

Förkastning
Där berggrunden är uppbruten och förskjuten åt olika håll, ofta i 
höjdled. I landskapet syns de som bergbranter. 

Förskiffringszon
Ett område där bergarter genom metamorfos tryckts ihop så 
mineralerna är parallellställda och har en bladig struktur.

Fältspat
En grupp bergartsbildande mineral. De är ljusa mineraler, vita, 
grå eller ibland röda. 

Gabbro
Grovkristalin mörk basisk bergart.

Getryggsås
En rullstensås med skarpt krön och relativt branta sidor med 
rasvinkel. Den bildas av att det grövsta sedimentet blev kvar i 
isälvens tunnel.

Glacifluviala jordar
Jordlager som formats av en isälv, dvs. smältvattnet från en 
glaciär eller en inlandsis.

Glacialrelikt
Växter och djur som lever kvar sedan istiden då klimatet var 
betydligt kallare.

Gnejs
En bergart som har omvandlats genom tryck och temperaturför-
ändringar. Ursprunget kan vara en magmatisk eller en sedimentär 
bergart. Det finns ådergnejs, ögongnejs, m.fl.

Gravsänkor
En bit av berggrunden som sjunikt ner i och med förkastningar i 
jordskorpan. Gravsänkor bildar en djup dal i landskapet.

Grännait
En unik bergart som finns norr om Gränna.

Hackslåttermark
En hårdvallsäng på ytblockig moränmark. Namnet kommer av 
att man hackade sig fram mellan stenarna när man slog ängen.  
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Hotad art
Arter vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt och vars 
fortsatta överlevnad är hotad. Arter som förs till kategorierna 
akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) på ArtData-
bankens rödlista räknas som hotade bland de rödlistade arterna.

Hyperit
Diabsliknande bergart, en magma som har vällt upp genom en 
spricka i jordskorpan. Hyperiter finns i berggrundens svaghets-
zon såsom protoginzonen i södra Sverige.

Hårdvallsäng
Ängsmark på fastmark.

Hävd
Traditionella brukningsformer inom jord- och skogsbruket. 
Betesdrift, slåtter, och lövtäkt ryms inom begreppet.

Issjö
En sjö som bildas av smältvatten från en glaciär eller inlandsis.

Jättegryta
Ett hål i en berghäll, bildat genom att strömmande vatten har fått 
en sten att rulla runt i en fördjupning under lång tid.

Jätteträd
Träd med en brösthöjdsdiameter över en meter för ek och 80 cm 
för övriga trädslag.

Kalksten
Sedimentär bergart som till mer än 50% består av kalkspat.

Kalkspat
Ett mineral som består av kalcium och karbonat.

Kamelandskap
Ett kulligt landskap som bildats i inlandsisens randzon där 
avsmältningen skedde. Kamelandskap har många åsar, gropar 
(dödisgropar) och är rik på block. 

Kanjon
Större sprickdal i landskapet.

Kjolgran
Kjolgranen har yviga nedre grenar som når barrförnan på backen. 
Detta bevarar fuktigheten i förnan och gynnar vissa svampar.

Kontinentalplatta
Den del av jordskorpan där kontinenterna ligger och den omfattar 
även kontinentalsocklar och branter. 

Kryptogam
Organismer som förökar sig med sporer. Svampar, lavar, mossor, 
alger och sporbärande kärlväxter tillhör denna organismgrupp.

Kvarts
Kiseldioxid, en mineral med kisel och syre i kemisk förening. 

Källpåverkad mark
Ofta sluttningar där uppspringande källvatten kommer till ytan. 
Källvatten ska inte förväxlas med översilande ytvatten. 
Kontrollera temperaturen – källvatten är kallare.

Lagg 
Dräneringszon runt en mosse.

Lerskiffer
Lermineral som tryckts ihop till en sedimentär bergart och har en 
bladlik struktur.

Limnologi
Läran om sötvatten.

Låga
Död trädstam på marken.

Löväng
Trädbärande ängsmark.

Magma/Magmatisk
Den flytande smälta som finns under jordskorpan. Magmatiskt 
berg har bildats genom stelnad magma.

Magnetit
En starkt magnetisk mineral med järn och syre i kemisk förening.

Meanderlandskap
Ett vattendrag som utvecklar en vindlande flodfåra genom att 
den eroderar i svängen ut och avsätter sediment i svängen in.

Meandrande å
Vattendrag som slingrar sig fram. Korvsjöar kan avsnöras vid 
kraftig meandring.

Metamorfos
En geologisk process där en bergart omvandlas på grund av 
tryck, temperatur eller kemisk påverkan. Processen pågår utan 
att smälta bildas.

Minerogena jordarter
Jordar med mineraliskt ursprung, dvs. de utgörs av olika 
eroderade bergarter.

Mo
Jordpartiklar i kornstorleken 0,2-0,02 mm.

Morän
Jordar som inlandsisen avsatt. Morän har blandade kornstorlekar.

Mjäla
Jordpartiklar i kornstorlek 0,02-0,002 mm.

Mulm
Det lösa material som ansamlas inuti ihåliga träd på grund av på-
verkan från svampar, bakterier och insekternas gnag. Den består 
framför allt av lös, murken ved. 

Mykorrhiza  
Komplex mellan svampens hyfer/mycel (svamptrådar) och ett 
träds rötter när dessa lever i symbios med varandra.

Myr
Samlingsnamn för kärr och mossar.

Naturskog
Skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att 
den nästan helt återfått de egenskaper som kännetecknar urskog.

Nisch
I ekologisk mening menas olika livsmiljöer för växter och djur. 
Intervaller av temperatur, vegetation och tillgång på föda begrän-
sar livsmiljön där arten kan leva.

Nyckelbiotop
En biotop som från en samlad bedömning av biotopens struktur, 
artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor 
betydelse för flora och fauna. En nyckelbiotop innehåller ofta 
känsliga och sällsynta djur- och växtarter. Där finns eller kan 
förväntas finnas rödlistade arter. Begreppet har främst använts 
inom skogsbruk.

Ordförklaringar



Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram 99Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram

Nyckelart
Art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett 
ekosystem.

Oligotrof
Näringsfattig, om sjöar och vattendrag. Exempel är fjällsjöar 
eller på närmre håll Vättern.

Organogena jordar
De lösa strukturer ovanpå berggrunden som har ett organiskt 
ursprung, dvs. delvis förmultnade främst växtdelar.

Pasströskel
Utloppet för en isälv. De kvarvarande spåren i naturen är att 
marken är renspolad från finare sediment.

Porfyr
En finkornig ytbergart, dvs. den har stelnat på ytan av jordskorpan.

Protoginzon
Den förskiffringszon som finns i södra Sverige från Skåne till 
Värmland mellan sydvästsvenska gnejsområdet och Smålands-
värmlands graniterna.

Raster
En platåliknande avsättning utmed Vättern i Grännatrakten som 
består av Vätterissjöns strand, vilka överlagrar Visingsöforma-
tionens bergarter. Rasterna tros ha fått sitt namn på den tiden 
Visingsöborna tog hit sina djur på bete. När det var ont om bete 
på Visingsö ”rastade” man boskapen på den smala landremsan i 
stället. 

Rikkärr
Kärrmiljöer som via vatten tillförs mineraler från intilliggande 
kalkhaltig eller mineralrik berggrund eller jord. På rikkärren 
växer ofta flera olika typer av orkidéer.

Rotvälta 
Ett träd som har fallit omkull tillsammans med en stor del av 
rotsystemet, så att jord följt med rötterna upp.

Ruderatmark
”Skräpmark” som är störd av mänsklig verksamhet. Marken 
ligger ofta öppen utan täckande växtlighet. Exempel är banvallar, 
upplagsplatser, vägkanter, grusgångar, industritomter, täktom-
råden och soptippar. 

Sandurfält och Sandurbildning
När en isälv mynnar på land och vattnet flyter ut över en plan 
yta. Det medför en slingrande struktur i det avsatta sedimentet. 

Sedimentära berg
Berg som ursprungligen var sediment och har tryckts ihop och 
blivit hårda som berg.

Senvuxet träd 
Träd som vuxit mycket långsamt på grund av brist på ljus eller 
näring. 

Sipperstråk
Stråk med sakta silande vatten över lodytor, bergväggar och 
block. Ej helt tillfälliga stråk efter regn.

Skiffermineral
Ett mineral som har en bladlik struktur och med lätthet spaltas i 
skivor.

Skoglig kontinuitet
Skogen är självföryngrad och har under lång tid utvecklats fritt.

Skogsmark
Tidigare räknades endast mark som producerar mer än 1 m³ 
virke/ha och år med i begreppet skogsmark i Sverige. Idag an-
vänds FN-organet FAOs definition vilket är mark där träden är 
minst 5 m höga och har en kronslutenhet på minst 10 %.

Skolla
En berggrund som förflyttats över en annan och bildar en brant i 
landskapet.

Skura
En trång djup dal i fasta berget, renspolad från sediment.

Slåtter
Med slåtter avses avklippningen av gräs med lie eller skärande 
redskap. Syftet med slåtter var förr att producera foder i form av 
hö.

Subglacialt
Under isen.

Substrat
Underlag för djur eller växter t.ex. mark eller havsbotten.

Successionsstadier
Utvecklingsstadier. Om naturtyper eller ekosystem.

Talus
Det material som samlas nedanför en brant bergvägg genom 
erosionsras och söndervittring av berget.

Tektonik/ tektonisk
Geologins storskaliga strukturer och processer, t.ex. bergkedje-
veckning.

Tjärdal
Ofta trattformad halvcirkelformad markstruktur som är en rest 
från tjärbränning. Placerades ofta i brinkar eller kullar.

Torraka
Dött stående träd.

Vårdträd
Gårdsnära, ofta ensamt stående, träd som kan hysa en rik lav-
flora. Står ofta kvar vid gamla torplägen.

Yngre Dryas
Efter den varmare Allerödstiden följde en kall period, Yngre 
Dryas, under inlandsisens avsmältning.

Ytmorän
Morän som avsatts från inlandsisens yta genom sprickor och 
avsmältning. De har en lösare struktur än bottenmorän. 

Ädellövträd
Det finns sammanlagt åtta svenska arter av ädellövträd. Dessa är 
ek, alm, ask, avenbok, bok, fågelbär, lind och lönn. 

Äldre Dryas
En kall period under inlandsisens avsmältning mellan de klimatiskt 
varmare Böllinge och Alleröd.

Översilad mark
Väsentlig del av objektet översilas hela eller delar av året. Innebär 
att det finns grundvatten som rör sig strax under eller i ytan i en 
sluttning. Företeelsen är gynnsam för växtligheten.
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Bilaga �. Objektslista

Jönköping Öster
11:001 Rocksjöns våtmarker                                         
11:002 Gamla tallar vid Ryhov                                      
11:003 Solåsen, sydvästra delen av A6-sluttningen                  
11:004 Riskullen med lövskog och gamla ekar                        
11:005 Alkärr på Ekeberg                                           
11:006 En granskog på Ekeberg                                      
11:007 Ravin i A6 sluttningen                                      
11:008 Raviner i nordöstra A6-sluttningen                          
11:010 Ekhagsparken                                                
11:011 Östra Jära                                                  
11:012 Ekhasseldunge vid Ekhagens IF                               
11:013 Ekparken                                                    
11:014 Naturreservatet Rosenlunds bankar                           
11:015 Naturreservatet Bondberget                                  
11:016 Skrämmabäcken                                               
11:017 Oset i Huskvarnaviken                                       
11:018 Rocksjön  

Huskvarna                                                  
12:001 Rumlaborg                                                   
12:002 Huskvarnaån i centrum                                       
12:003 Huskvarna kyrkogård och vägslänt                            
12:004 Smedstorpsbäcken                                            
12:005 Utsiktsberget                                               
12:006 Stora Kleven                                                
12:007 Huskvarna Stadspark                                         
12:008 Huskvarnafallen och Kyrkbäcken                              
12:009 Hagmark på Fagerslätt                                       
12:010 Pusta kulle                                                 
12:011 Södra Parken                                                
12:012 Brånerydsbranten                                            
12:013 Klöversnärja i Bråneryd                                     
12:014 Skyddsvärda träd sydväst om Bråneryd                        
12:015 Lillådalen och dess tillflöden                              
12:016 Grova ekar vid Lillåvägen                                   
12:017 Bokar vid Slottsvillan                                      
12:018 Öxnehagabranten                                             
12:019 Ekar ovanför Huskvarna station 

Hakarp                             
13:001 Brantskog 1.2 km SO Klevarp                                 
13:002 Blandsumpskog 1.1 km SO Klevarp                             
13:003 Barrbrantskog O Klevarp                                     
13:004 Lövängsrest vid Vissmålen                                   
13:005 Lövsumpskog N Vissmålen                                     
13:006 Hopamossen NO Klevarp                                       
13:007 Betesmarker vid Tokarp och Höggärdet                        
13:008 Brunnstorpamossen NV Brunnstorp                             
13:009 Betesmark i Nyholm                                          
13:010 Brantskog SO Karlsfors                                      
13:011 Bergbrant med barrnaturskog NV Bjursbäcken                  
13:012 Barrblandskog N Karlsfors                                   
13:013 Blandsumpskog NV Karlsfors                                  
13:014 Bergbrant med barrnaturskog NV Karlsfors                    
13:015 Våtmarkskomplex kring Huskvarnaån NV Karlsfors              
13:016 Bergbrant och äldre blandnaturskog N Karlsfors              
13:017 Lundaberget med anslutande järnåldersgravfält               
13:018 Bergbrant med barrnaturskog V Dalskog                       
13:019 Betesmarker kring Dalskog                                   
13:020 Mosseskog NV Viredatorp                                     
13:021 Bäckdal med barrnaturskog S Dalskogsdammen                  
13:022 Kärrskog O Dalskogsdammen                                   
13:023 Bergbrant med barrnaturskog O Gunnestorp                    
13:024 Ädellövskog NV Gunnestorp                                   

13:025 Bergbrant med lövnaturskog V Gunnestorp                     
13:026 Bergbrant med barrnaturskog SV Gunnestorp                   
13:027 Mosse NO Ekeberg                                            
13:028 Betesmarker kring Hakarps kyrkby                            
13:029 Hakarps kyrkängar                                           
13:030 Betesmarker kring Kikstorp                                  
13:031 Restaurerbar betesmark vid Kikstorp                         
13:032 Lövträdsbeklädd brant NO Fridhem                            
13:033 Barrblandskog NV Kikstorp                                   
13:034 Lövsumpskog NV Kikstorp                                     
13:035 Lövnaturskog vid Björnåsen                                  
13:036 Lövskog N Egna hem                                          
13:037 Blandskog kring bäck V Brantåsen                            
13:038 Branter med asp O Ammarp                                    
13:039 Brantskog O Ammarp                                          
13:040 Grova ädellövträd N Ammarp                                  
13:041 Kärrskog NV Baggarp                                         
13:042 Betesmarker i Stutstorp                                     
13:043 Betesmarker i Björstorp                                     
13:044 Barrsumpskog N Björstorp                                    
13:045 Rasbrant 500 m NO Björstorp                                 
13:046 Blandsumpskog O Baggarpagölen                               
13:047 Tallskog V Råmmarp                                          
13:048 Blandsumpskog NO Ringsberg                                  
13:049 Barrblandskog O Knutstorp                                   
13:050 Bergbrant O Ringsborg                                       
13:051 Betesmarker i Hökhult                                       
13:052 Betesmarker i Läxarp                                        
13:053 Bokar V Läxarp                                              
13:054 Naturreservatet Huskvarnabergen                             
13:055 Blandskogsbeklädd brant O Petersberg                        
13:056 Stensholmskärret utefter Huskvarnaån                        
13:057 Ekbevuxen brant SO Klevarp                                  
13:058 Västvänd bergbrant med tallskog V Ekelunda                  
13:059 Grova ekar S Stora Björnåsen                                
13:060 Alsumpskog 300 meter N Runnåkra 

Jönköping Väster                            
21:001 Tallar vid Mångatan                                         
21:002 Ek och tall på Torpa                                        
21:003 Skyddsvärda träd på Gräshagen och Tokarp                    
21:004 Betesmark på Tokarp                                         
21:005 Ovanliga växter på Torpa  

Järstorp                                  
22:001 Betesmarker mellan Fredstorp och Kärrstorp                  
22:002 Örtrikt bäckdråg O Målskog                                  
22:003 Lövstrandskog NO Lalleryd                                   
22:004 Betesmarker vid Rustorp                                     
22:005 Örtrik allund i anslutning till Sågbäcken                   
22:006 Naturreservatet Skams hål                                   
22:007 Källpåverkad mark SV Skams hål                              
22:008 Örtrikt bäckdråg utmed Lallerydsbäcken                      
22:009 Betesmark intill kyrkan i Järstorp                          
22:010 Lövskog V Grantorp                                          
22:011 Lövnaturskog O Grantorp                                     
22:012 Ekskog med inslag av tall SO Grantorp                       
22:013 Ekhagmark i Eklundshovs koloniträdgårdsområde               
22:014 Ekskog NO Kortebo                                           
22:015 Naturreservatet Dumme mosse                                 
22:016 Våtmark SV Tranebo                                          
22:017 Axamo mosse NV Axamo                                        
22:018 Djupadalsbäcken                                             
22:019 Slåtteräng vid Åbolid                                       
22:020 Ekar på Tolarp/Kortebo                                      
22:021 Lövlund och alkärr vid Hisingstorp                          
22:022 Brantskog vid Hisingstorp                                   
22:023 Aspar vid Tolarp                                            
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22:024 Hagmarksekar på Hisingstorp                                 
22:025 Hisingstorps lövksog                                        
22:026 Ekar på Hisingstorp                                         
22:027 Dunkehallaån                                                
22:028 Dunkehallaån från Klämmestorp till Dalvik                   
22:029 Betesmarker vid Åsen                                        
22:030 Sumpskog Dunkehallaån                                       
22:032 Vattenledningsområdet                                       
22:033 Stadsparken                                                 
22:034 Mogölen och tallmyrar på Hedenstorp/Ulvstorp                
22:036 Betesmark vid Toveryd                                       
22:037 Blandlövskog vid Samset                                     
22:038 Ekhage och klibbalkärr NO Åsen                              
22:039 Blandlövskog SO Samset                                      
22:040 Lövklädd bäcksänka N Mariebo   

Bankeryd                             
23:001 Öppen betesmark vid Tornaryd                                
23:002 Alsumpskog och örtrik allund V Skinnkärr                    
23:003 Betesmark vid Flaskebo                                      
23:004 Örtrik allund och kanjondal N Svinhaga                      
23:005 Betesmark vid Kolaryd                                       
23:006 Beteshage vid Rickarp                                       
23:007 Betesmark SO Rickarp                                        
23:008 Hedädellövskog vid Målskog                                  
23:009 Örtrikt bäckdråg vid Målskog                                
23:010 Ädellövnaturskog vid Häggeberg                              
23:011 Granbäcks ekskog                                            
23:012 Betesmark NO Labbarp                                        
23:013 Barrskogsbranter vid Nyarp                                  
23:015 Lövsumpskog NV Sjövikssjön                                  
23:016 Alkärr vid Lillåns mynning                                  
23:017 Alkärr utmed Lillån                                         
23:018 Talldominerad mosseskog kring Drösphultagölen               
23:019 Talldominerad mosseskog S Tunabo                            
23:020 Kärrskog S Tunabo                                           
23:021 Våtmark kring Tranebosjön                                   
23:022 Domneådammen                                                
23:023 Granskog vid Risbrodammen                                   
23:024 Lövskog vid Klerebodammen                                   
23:025 Betesmark vid Prinseryd                                     
23:026 Alsumpskogar kring Domneån                                  
23:027 Domneåns naturreservat                                      
23:028 Backamoskogen                                               
23:029 Barrskog vid Backamo-Domsand                                
23:030 Strandskog N Vidablicks idrottsplats                        
23:031 Berg- och rasbrant vid Berghalla                            
23:032 Bäckravin vid Sjöåkra kursgård                              
23:033 Blandskog vid Tjuvanabben                                       
23:034 Fuktig blandlövskog vid Torp                                
23:035 Hassellund med kärr vid Torp                                
23:036 Grova ädellövträd vid Granbäck                              
23:037 Gammal ek N Trånghalla                                      
23:038 Domneån                                                     
23:039 Lillån i Bankeryd 

Jönköping Söder                                          
31:001 Gräsmark på Simsholmen                                      
31:002 Tallmiljöer söder om Munksjön                               
31:003 Prästkärret och Tabergsåns utlopp                           
31:004 Skogskyrkogården och banvallen                              
31:005 Tabergsåns och Lillåns raviner                              
31:006 Skyddsvärda träd i Hovslätt                                 
31:007 Betesmark och åkerholmar med gammal tall på Hökhult         
31:008 Sumpskog och barrskog med bäckmiljö S om 
Hällstorpsdammen   
31:009 Tallar i Råslätt                                            
31:010 Strömsbergsallen                                            

31:011 Tallar vid Strömsbergskolan                                 
31:012 Naturreservatet Strömsberg                                  
31:013 Björkhage vid Ekeberg                                       
31:014 Tre askar och en ek vid Ekeberg                             
31:015 Skyddsvärd ek på Ryttarns mosse  

Barnarp                           
33:001 Betesmark vid Granarp                                       
33:002 Betesmark vid Hyltena                                       
33:003 Igenväxande betesmark vid Barnarp                           
33:004 Brantskog vid Östra Ubbarp                                  
33:005 Sumpskogar O Barnarp                                        
33:006 Bergbrant vid Odensjö                                      
33:007 Sumpskog NV Odenslid                                        
33:008 Barrskog S Målen                                            
33:009 Våtmarkskomplex vid Kråkeboån                               
33:010 Sumpskogar NV Bashult                                       
33:011 Barrbrant vid Ubbarp                                        
33:012 Store mosse och Farbergskärret                              
33:013 Blandsumpskogar vid Odensjö                                 
33:014 Bäckdal med tallmosse och fattigkärr V Kråkebo              
33:015 Lagamossen 1 km O Porteshult                                
33:016 Ängsmark på Västra Ubbarp                                   
33:017 Hyltena mosse 5 km S Barnarp                                
33:018 Aspar vid Ubbarp                                            
33:019 Ubbarpamossen                                               
33:020 Trädbevuxen myr SV Hyltena                                  
33:021 Blandskog vid Knäryd                                        
33:022 Skogsbäckar vid Knäryd                                      
33:023 Lövområde vid Hyltena                                       
33:024 Blandsumpskog N Odenslid                                    
33:025 Udde vid Barnarpasjön                                       
33:026 Sumpskog vid Granarp                                        
33:027 Källpåverkad mark S Odenslid                                
33:028 Torsviksån                                                  
33:029 Läsäng 1,5 km Ö Norrahammar                                 
33:030 Bäckdrog V Barnaraps samhälle                               
33:031 Mosse i en dödisgrop                                        
33:032 Motorcrossbanan                                             
33:033 Tillrinnande bäck från väster mot Kråkeboån                 
33:034 Kärrskog V Barnarpasjön                                     
33:035 Hunnaforsen                                                 
33:036 Enallé SV Hyltena                                           
33:037 Myrkomplex vid Suttersjöarna                                
33:038 Granarpssjön                                                
33:039 Lillån                                                      
33:040 Eckern

Norrahammar                                                      
34:001 Fridhemsmyren                                               
34:002 Betesmark N Göljhult                                        
34:003 Sänkemossen 1 km NO Skinnarebo                              
34:004 Betesmark S Göljhult                                        
34:005 Jäbomossen vid Jäbo                                         
34:006 Våtmark vid Stöttevadsbäcken 1,5 km V Jäbo                  
34:007 Göl SO om Hökhult                                           
34:008 Lövsumpskog 800 m nordost om Karshult                       
34:009 Sumpskog vid Södra Krok                                     
34:010 Betesmark vid södra Krok                                    
34:011 Kyrkerödjebäcken Ö Göljhult                                 
34:012 Betesmark S Månstorp                                        
34:013 Betesmarker vid Åsa                                         
34:014 Igenväxande betesmarker vid Åsa                             
34:015 Bäckdråg vid Norrahammars bruk                              
34:016 Nyponkullen                                                 
34:017 Bäckdrog Ö Lidstorp                                         
34:018 Igenväxande hagmark SO Lidstorp                             
34:019 Sanserydsån                                                 
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34:020 Bäck i brant östsluttning S Norrahammars bruk               
34:021 Betesmarker vid Bårarp                                      
34:022 Flahultagölen                                               
34:023 Skogen längs med Kallebäcken                                
34:029 Kallebäcken    

Månsarp                                             
35:001 Hökhultamossen och Jordhultsmossen V Taberg                 
35:002 Björnmossen 3 km V Taberg                                   
35:003 Naturreservat Taberg                                        
35:004 Restaurerbar betesmark vid Kåperyd                          
35:005 Betesmarker vid Kåperyd                                     
35:006 Betesmark vid Hustomten                                     
35:007 Röshultsmossen vid Röshult                                  
35:008 Igenväxande betesmark vid Kåperyd                           
35:009 Bergbrant SV om Taberg                                      
35:010 Blandskogsområde S Månsarps samhälle                        
35:011 Alsumpskog S Månsarpasjön                                   
35:012 Skogsbäck som ansluter till Tabergsån                       
35:014 Restaurerbara betesmarker vid Jordshult                     
35:015 Grova aspar vid Hacklarsbo                                  
35:016 Betesmarker vid Tjurshult                                   
35:017 Betesmark vid Hestra                                        
35:018 Betesmarker vid Smörvik                                     
35:019 Betesmark vid Renstorp                                      
35:020 Kärrskog O Hestra                                           
35:021 Kärrskog SV Kåperyd                                         
35:022 Kärrskogar V Kåperyd                                        
35:023 Kärrskog vid Possarp                                        
35:024 Talldominerad myrskog SO Hacklarsbo                         
35:025 Nissa källa och Hestra mosse vid Hestra                     
35:026 Skogsbäck med källpåverkad mark V Renstorp                
35:027 Rasbrant V Renstorp                                         
35:028 Lövrik barrnaturskog N Tranhult                           
35:029 Rasbrant O Hestra                                           
35:030 Barrsumpskog SV Tranhult                                    
35:031 Bäckar med källpåverkad mark NV Kåperyd                     
35:032 Rasbranter vid Månsarp                                      
35:033 Öppen betesmark N Tahe                                      
35:034 Betesmark vid Porteshult                                    
35:035 Betesmark vid Röshult                                       
35:036 Blandsumpskog NO Skogslund                                  
35:037 Lövskogslund NO Röshult                                     
35:038 Blandsumpskog O Hustomten                                   
35:039 Grov ask vid Kåperyd                                        
35:040 Grov ask vid Kåperyd                                        
35:041 Vederydsån                                                  
35:042 Tabergsån     

Bottnaryd                                              
41:001 Talldominerad myrskog SV Oset                               
41:002 Gölamossen O Vallsjön                                       
41:003 Naturreservatet Nyckelås                                    
41:004 Blandsumpskog 800 m S Vallsjön                              
41:005 Betesmark vid Lönsåsen                                      
41:006 Betesmarker V Hulan                                         
41:007 Sekundär lövnaturskog vid Bästhult                          
41:008 Nackebosjön och sumpområden kring Hösabrobäcken             
41:009 Nässjön                                                     
41:010 Strandområde S Nässjön                                      
41:011 Betespräglad blandskog SV Hulan                             
41:012 Stråken                                                     
41:013 Talldominerad sumpskog intill Tokebosjön                    
41:014 Barrstrandskog S Andsjön                                    
41:015 Älgån                                                       
41:017 Lövträdsdominerad kärrskog NO Linnefällan                   
41:018 Blandlövhage vid Borrebo                                    
41:019 Rasbrant med ädellövskog vid Borrebo                        

41:020 Örtrikt bäckdråg vid Ärnabo                                 
41:021 Betesmarker vid Tokebo och Skällingsö                       
41:022 Betesmark S Kåkulla                                       
41:023 Betesmarker vid Kohult                                      
41:024 Slåtterängar vid Ambo                                       
41:025 Mosseskog på Lövön                                          
41:026 Betesmarker i Gunnarsö                                      
41:027 Strandskog längs Öxnabäcken O Skogslid                      
41:028 Kärrskog V Ingeshult                                        
41:029 Betesmark vid Skogslid                                      
41:030 Gransumpskog NV Ingeshult                                   
41:031 Betesmark vid Borgen                                        
41:032 Lövskogslund vid Axö                                        
41:033 Betesmarker vid Axö och Ingeshult                           
41:034 Lövnaturskog vid Lilla Löckna                               
41:035 Igenväxande ängsmark vid Lilla Löckna                       
41:036 Betesmarker vid Stora och Lilla Löckna                      
41:037 Äng vid Lövtorp                                             
41:038 Äng vid Rydet                                               
41:039 Betesmark vid Svenningstorp                                 
41:040 Lövskogslund vid Löcknatorp                                 
41:041 Betesmarker vid Svenningstorp                               
41:042 Kärrskog SO Svenningstorp                                   
41:043 Prästeryds- och Ambomosse                                   
41:044 Betesmarker vid Älgarydstorp och Bäckanäs                   
41:045 Kärr vid Ambogölen                                          
41:046 Betesmark vid Häveryd                                       
41:047 Hagmarker vid Klinten                                       
41:048 Mosseskog vid Skräcklagölen                                 
41:049 Mosse O Fläckebo                                            
41:050 Hagakärret NO Ledhestra                                     
41:051 Kärrskog NO Ledshestra                                      
41:052 Källpåverkad mark SO Kolgränna                              
41:053 Källpåverkad mark SV Klerebo                                
41:054 Betesmarker vid Klerebo                                     
41:055 Strandskog längs Svartebäcken O Fåglaberg                   
41:056 Naturreservatet Bottnaryds urskog                           
41:057 Ledshestramossen                                            
41:058 Barrskog O om Bottnaryds samhälle                           
41:059 Elses kärr V Hårlanda                                       
41:060 Lövträdsdominerad sumpskog V Älgaryd                        
41:061 Gransumpskog V Hårlanda                                     
41:062 Betesmarker N Rud                                           
41:063 Rikkärr vid dammen V Nissan                                 
41:064 Blandsumpskog NV Rud                                        
41:065 Källpåverkad mark V Bet                                     
41:066 Rikkärr SO Skogslid                                         
41:067 Betesmark i Ledshestra                                      
41:069 Barrskog N Ryd                                              
41:070 Blandsumpskog 1 km V Olsbo                                  
41:071 Myr NV Olsbo                                                
41:072 Myr V Spexhult                                              
41:073 Älgån med omgivning                                         
41:074 Talldominerad kärrskog NV Granen                            
41:075 Skogsbäck omgiven av granskog NO Sötterfällan               
41:076 Myr vid Röshult                                             
41:077 Blandsumpskog SO Kyrkoryd                                   
41:078 Lövängsrest 1 km S Klerebo                                  
41:079 Våtmarker vid Svartegöl O Lagerstorp                        
41:080 Bäckdal och blandsumpskog S Lagerstorp                      
41:081 Kärrskogar NO Stora Älgås                                   
41:082 Betesmark N Bet                                             
41:083 Kärrskog mellan Lönnekullen och Gärdestorpet                
41:084 Gransumpskog S Viken                                        
41:085 Fuktskog S Viken                                            
41:086 Barrblandskog V Viken                                       
41:087 Våtmark vid Ryabäckens utlopp                               
41:088 Betesmark N Kåkulla                                       
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41:089 Tallskog NO Stora Älgås                                     
41:090 Tallskog N Rud                                              
41:095 Grova ekar vid Stora Tykås                                  
41:096 Talldominerad mosseskog mellan Dumme mosse och 
Store mosse  
41:097 Lövängsrest och betesmark i Lilla Älgås                     
41:098 Barrnaturskog SO Lilla Älgås                                
41:103 Betesmarker i Stora Älgås                                   
41:104 Älgåsa gölamosse                                            
41:116 Betesmarker kring Älgaryd   

Mulseryd                                
42:001 Betesmarker vid Jära                                        
42:002 Betesmark N Svinhult                                        
42:003 Mosseskog vid Löckna göl                                    
42:004 Myr S Löckna                                                
42:005 Getamaden O Skogslid                                        
42:006 Betesmark N Svinhult 2                                      
42:007 Aspskog SO Svedbrandshult                                   
42:008 Bäckdal V Löckna                                            
42:009 Mosse NV Karlslund                                          
42:010 Sumpskog mellan Stigaryd och Harphult                                
42:012 Lövrik barrnaturskog O Stigaryd                             
42:013 Översilningsskog SO Stigaryd                                
42:014 Örtrikt bäckdråg O Stigaryd                                 
42:015 Gransumpskog och barrnaturskog SO Stigaryd                  
42:016 Grandominerad rasbrant mellan Stigaryd och Yås              
42:017 Blandsumpskog N Yås                                         
42:018 Bäckdråg NO Stigaryd                                        
42:019 Bergbrant NO Stigaryd                                       
42:020 Elsabosjön                                                  
42:021 Myrskog SV Stigaryd                                         
42:023 Lateralterrasserna vid Bosarp                               
42:024 Björkhagar SV Operan                                        
42:025 Betesmark vid Lyckås                                        
42:026 Blaaslätten                                                 
42:027 Slåtteräng i Ryd                                            
42:028 Betesmark vid Lyckorna                                      
42:029 Urskogsartat tallbestånd vid Helgabo                        
42:030 Sumpskogar S Södra gölen                                    
42:031 Barrskog vid Mulserydssjön                                  
42:032 Blandsumpskog SV Mulseryd                                   
42:033 Granskog kring naturlig skogsbäck SV Mulseryd               
42:034 Kärrskog vid Linnekullen                                    
42:035 Blandsumpskog vid Linnekullen                               
42:036 Myrkomplex Brede floe                                       
42:038 Bäckravin O Grenhestra                                      
42:039 Lövskog vid torpet Tomten                                   
42:040 Sumpskog 500 m O Elsabo                                     
42:041 Betesmarker kring Agutarem                                  
42:042 Barrskog SV Helgabo                                         
42:043 Barrskog NV Helgabo                                         
42:044 Rikkärr med omgivande våtmark Lilla Älgås                   
42:045 Sekundär lövnaturskog S Svinhult                            
42:046 Bäckmiljö mellan S och N Svinhult                           
42:050 Skallemossen SV Mulseryd                                    
42:051 Naturreservatet Komosse                                     
42:053 Betesmark i Röksberg                                        
42:055 Mosse SO Skärebo                                            
42:056 Nissan nedströms anslutningen från Lillån                   
42:057 Strandskog vid Gunnahemssjön                                
42:058 Nissas omgivning mellan Ryd och Nissanäs                    
42:061 Mosseskog NV Svedbrandshult                                 
42:064 Mulserydsån                                                 
42:065 Sågån-Grissleån                                             
42:066 Lillån-Kattån                                               
42:067 Våtmarkskomplex N Munkabosjön                               
42:068 Helgaboån                                                   

42:069 Lövdominerad bäckdal vid Sågeviksdammen                     
42:070 Nissan från källan till Svanån                              
42:071 Bullerbäcken         

Angerdshestra                                       
43:001 Sumpskogar S Assarebosjön                                   
43:002 Blandsumpskog NV Assarebo                                   
43:003 Sumpskogar NO Assarebo                                      
43:004 Mosseskog S Assarebo                                        
43:005 Norra delen av Danemossen                                   
43:006 Våtmarker vid Arvegöl, Uppsjön och Svanån                   
43:007 Nordvästra Hagsjömossen                                     
43:008 Barrblandskog NV Kråkebo                                    
43:009 Östre mosse O Maritbo                                       
43:010 Kråkebomossen V Tubbebo                                     
43:011 Betesmark i Tubbebo                                         
43:012 Kärrskog O Konungsgärde                                     
43:013 Betesmarker vid Konungsgärde och Bengtsbryna              
43:014 Skogsbäck med källpåverkad mark N Konungsgärde              
43:015 Björkhagar och slåtteräng i Attlabryna                      
43:016 Naturreservatet Källenäs                                    
43:017 Skogsbäck N Källenäs                                        
43:018 Kärrskog NO Långhultamossen                                 
43:019 Betesmarker vid Stora och Lilla Bryna                       
43:020 Äng- och betesmarker i Angerdshestra kyrkby                 
43:021 Betesmark vid Stora Bräknebacken                            
43:022 Sumpskogar kring Hägnasjön                                  
43:023 Mossar SV Munkabo                                           
43:024 Blandsumpskog i anslutning till Kvarnån                     
43:025 Slåtterängar vid Paradiset längs Kvarnån                    
43:026 Äng- och betesmarker i Yås                                  
43:027 Granskog kring skogsbäck S Gagnaryds mosse                  
43:029 Lövskog S Arvidabo                                          
43:030 Hökåsenmyren SO Munkabo                                     
43:031 Mossar 1 km V Sevdabo                                       
43:032 Gölamossen SV Sevdabo                                       
43:033 Fuktskog S Sevdabo                                          
43:034 Betesmarker i Sevdabo                                       
43:035 Gagnaryds mosse                                             
43:036 Betesmarker i Gagnaryd                                      
43:037 Hålmossakärret NO Arvidabo                                
43:038 Lövsumpskog SO Harphult                                     
43:039 Dammaden V Lindshult                                        
43:040 Barrblandskog V Gagnaryds mosse                             
43:041 Sumpskogar V Gagnaryds mosse                                
43:042 Sumpskog kring skogsbäck V Gagnaryds mosse                  
43:043 Kärrskog V Harphult                                         
43:044 Sumpskog V Karlslund                                        
43:045 Getaryggsmossen med flera mossar NV Gagnaryd                
43:046 Betesmark i Fagerhult                                       
43:047 Betesmarker i Svinhult                                      
43:048 Lämmakärret O Svinhult                                      
43:049 Johannesakärret O Svinhult                                  
43:050 Mosseskog SV Dumme mosse                                    
43:051 Barrskog SV Dumme mosse                                     
43:052 Mosseskog NV Gagnaryds mosse                                
43:053 Gunnahemmets jättegrytor NV Yås                             
43:054 Gunnahemssjön                                               
43:055 Kvarnån       

Norra Unnaryd                                              
44:001 Bosarps meandrar                                            
44:002 Valgårdaterrassen S om Mulseryd                             
44:003 Betesmarker vid Gärde                                       
44:004 Betesmarker vid Remma by                                    
44:005 Unnaryds meandrar och Svanåns bifurkation                   
44:006 Naturreservatet Komosse Södra                               
44:007 Myrkomplex N Fagerås                                        
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44:008 Myrkomplex V Hunsebo                                        
44:009 Barrskog och myrmark vid Rödjorna                           
44:010 Myrskog vid Rödjorna                                        
44:011 Sumpskog 300 m SO Holabo                                    
44:012 Ängsmark vid Svensjö                                        
44:013 Storemossen N Remma by                                      
44:014 Betesmarker kring Hunsebo och Fagerås                       
44:015 Betesmarker vid Långarum                                    
44:016 Ängsmarker och hamlade askar kring Hösabo                   
44:017 Betesmark vid Hösabo                                        
44:018 Betesmarker vid Karlskog                                    
44:019 Kråkmossen S om Hökhult                                     
44:020 Långhulta mosse vid Svensjö                                 
44:021 Betesmarker vid Svensjö                                     
44:022 Betesmark vid Söttersbo                                     
44:023 Hultamossen SV Söttersbo                                    
44:024 Sumpskogar längs med Svanån                                 
44:025 Restaurerbar betesmark vid Hökhult                          
44:026 Betesmark vid Haraldsbo                                     
44:027 Restaurerbar betesmark vid Brynsås                          
44:028 Betesmarker vid Brynsås                                     
44:029 Älgabäcksmossarna Ö Hökhult                                 
44:030 Gransumpskog längs Bortrebäck                               
44:031 Mosseskog vid Svansjöns västra strand                       
44:032 Unnaryds jättegryta                                         
44:034 Sumpskogar NO Långarum                                      
44:035 Betesmark vid Elsabo                                        
44:036 Skogsbäck NO Vallgårda                                      
44:037 Isälsavlagringar vid Vattlasjö                              
44:038 Krakhultabäcken                                             
44:039 Bortrebäck                                                  
44:040 Svanån mellan Svansjön och Nissan                           
44:041 Jonsbobäcken                                                
44:042 Svanån mellan Gettrabosjön och Svansjön                     
44:043 Radan nedströms Stengårdshultasjön                          
44:044 Närmrebäck                                                  
44:045 Apelåsabäcken     

Rogberga/Öggestorp                                          
51:001 Bäckravin och sumpskog O Tenhultasjön                       
51:002 Västrabys hagmarker                                         
51:003 Kärrskog 500 m NV Olstorp                                   
51:004 Rikkärr vid Tenhultasjöns västra strand                     
51:005 Lövklädd hagmark och allé S Tenhults herrgård               
51:006 Lövområde vid Norra delen av Tenhultasjön                   
51:007 Ädellövskogsklädd udde i norra delen av Tenhultasjön        
51:008 Skogsområde SO Tenhult                                      
51:009 Lövklädd hagmark N Tenhults herrgård                        
51:010 Lövträd vid Tenhultasjöns V strand                          
51:011 Åkerholmar med pelarenar vid Åkerby                        
51:012 Backsvalekoloni i Mjälaryds grustäkt                        
51:013 Bokbestånd vid Tenhultasjön                                 
51:014 Talldominerad mosseskog V Flathälla                         
51:015 Blandskog O Tenhultasjön                                    
51:016 Grova ädellövträd vid Tenhultasjöns östra strand            
51:017 Betesmark vid Boda                                          
51:018 Betesmark vid Risebo                                        
51:019 Talldominerad mosse O Risebo                                
51:020 Gullycke mosse vid Horsbo                                   
51:021 Mosse vid Boda                                              
51:022 Naturreservatet Ingaryd                       
51:023 Lövskog N Tenhult                                           
51:024 Ubbarpaåns mader                                            
51:025 Ormakärret vid Ubbarp                                       
51:026 Granömossen vid Ubbarp                                      
51:027 Betesmark vid Horsbo                                        
51:028 Rävlamossen N Flathälla                                     
51:029 Moamossen O Boda                                            

51:030 Store mosse SV Knivshult                                    
51:031 Betesmark vid Esbjörnabo                                    
51:032 Strandäng vid Esbjörnabo                                    
51:033 Alsumpskog N Västansjö                                      
51:034 Blandsumpskog NV Riddersberg                                
51:035 Musslebobäcken och dess omgivningar                         
51:036 Källa N Hyltan                                              
51:037 Betesmarker S Mjälaryd                                      
51:038 Betesmark N Hundshult                                       
51:039 Betesmark S Fagerslätt                                      
51:040 Betesmarker vid Älgaryd                                     
51:041 Betesmarker vid Älmvik                                      
51:042 Tallmosse vid Älmvik                                        
51:043 Kärrskog S Västraby                                         
51:044 Brant SV Västraby                                           
51:045 Hassellund och en grov klibbal vid Tubbarp                  
51:046 Bergbrant SV Ingaryd                                        
51:047 Restaurerbar betesmark vid Sjöberg                          
51:048 Betesmarker vid Sjöberg                                     
51:049 Tjurhemmet V Tenhultasjön                                   
51:050 Brant vid Tenhultasjöns SO strand                           
51:051 Blandskog vid Tenhultasjöns NO strand                       
51:052 Kärrskog vid Tenhultasjöns NO strand                        
51:053 Brant sluttning vid Tenhultasjöns O strand                  
51:054 Barrskog N Häljaryd                                         
51:055 Restaurerbar betesmark N Häljaryd                           
51:056 Kanarpamossen vid Kanarp                                    
51:057 Lövdominerad kärrskog vid Stensjöns östra strand            
51:058 Restaurerbar betesmark vid Kanarp                           
51:059 Lövskog N Kåveryd                                           
51:060 Alsumpskog 2 km N Kåveryd                                   
51:061 Barrskogsområde 2 km N Kåveryd                              
51:062 Lövängsrest V Stensjön                                      
51:063 Källpåverkad mark NO Ulvsnäs                                
51:064 Betesmark vid Öggestorp                                     
51:065 Strandskog vid Stensjöns O strand                           
51:066 Strandskogar V Öggestorp                                    
51:067 Allé vid Ulvsnäs                                            
51:068 Björkallé vid Ulvsnäs                                       
51:069 Lövskog i anslutning till Stensjöån                         
51:070 Lövklädd betesmark och allé vid Sjöryd                      
51:071 Barrskogsområde N Kåveryd                                   
51:072 Barrskogsområde NV Kåveryd                                  
51:073 Blandskogsområde NV Kåveryd                                 
51:074 Bäckmiljö S Kåveryd                                         
51:075 Östvänd brant V Kåveryd                                     
51:076 Blandskogsområde med rörligt markvatten V Kåveryd           
51:077 Barrskog N Häljaryd                                         
51:078 Barrskog N Häljaryd                                         
51:079 Alsumpskog N Häljaryd                                       
51:080 Hällmarksskog V Kåveryd                                     
51:081 Branter V Kåveryd                                           
51:082 Aspblandskog O Häljaryd                                     
51:083 Tenhults skvalrännor                                        
51:084 Hamlade lönnar vid Häljaryd                                 
51:085 Grova ädellövträd vid Häljaryd                              
51:086 Lövrik barrnaturskog N Kåveryd                              
51:087 Öppen hagmark vid Rommelsjö                                 
51:088 Beteshage vid Stensjöns östra strand                        
51:089 Blandlövhage vid Kåveryd                                    
51:090 Blockrik barrskog vid Kåveryd                               
51:091 Rävabackarna och kärrområden vid Rommelsjö                  
51:092 Lövskog vid Klevarp                                         
51:093 Alsumpskog vid Klevarp                                      
51:094 Barrskogsbrant vid Klevarp                                  
51:095 Lövskogsbrant vid Klevarp                                   
51:096 Grova ekar vid Tenhultasjöns östra strand                   
51:097 Grov ek O Tenhultasjön                                      
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51:098 Ubbarps mader                                               
51:099 Klevabergen                                 
51:100 Lövträdsmiljöer vid Grenåsa                                 
51:101 Tenhultasjön                                                
51:102 Stensjön                                                    
51:103 Stensjöån                                                   
51:104 Lövskog NV Kåveryd   

Ödestugu                                       
52:001 Våtmarkskomplex S Gullåkra                                  
52:002 Mosse O Fägrida                                             
52:003 Mosse SO Fägrida                                            
52:004 Månstorpamossen 2 km NV Svenshult                           
52:005 Storemossen NV Svenshult                                    
52:006 Mosse O Falla                                               
52:007 Mosse O Slätteryd                                           
52:008 Mosse NO Slätteryd                                          
52:009 Betesmarker vid Hästgången                                  
52:010 Hässlebomossen                                              
52:011 Spexeryds manganmalmsgruva                                  
52:012 Konungsömossen                                              
52:013 Restaurerbar betesmark vid Norrhaga                         
52:014  Betesmarker vid Ånaryd och Norrhaga                        
52:015 Äldre tallskog vid Fängens östra strand                     
52:016 Naturreservatet Lyngemadssjön                               
52:017 Klövaberget                                                 
52:018 Barrblandskog 2 km SO Ödestugu                              
52:019 Öppen betesmark vid Hiegöl                                  
52:020 Betesmarker vid Hässlebo                                    
52:021 Betesmark vid Halla                                         
52:022 Betesmark vid Ljungberg                                     
52:023 Betesmarker vid Slätteryd                                 
52:024 Restaurerbar betesmark vid Falla                            
52:025 Betesmarker vid Falla                                       
52:026 Betesmarker vid Svenshult                                   
52:027 Östvänd bergbrant 1 km S Perstorp                           
52:028 Ädellövskogsklädd ravin vid Perstorp                        
52:029 Grova träd i igenväxande hagmark S Perstorp                 
52:030 Västvänd bergbrant N Svenshult                              
52:031 Igenväxande löväng N Svenshult                              
52:032 Barrsumpskog NO Svenshult                                   
52:033 Aspskog N Falla                                             
52:034 Nordvänd sluttning samt bäckmiljö N Falla                   
52:035 Bäckdal NV Falla                                            
52:036 Betesmark vid Skoga                                         
52:037 : Hokasjön och dess norra strand                            
52:038 Betesmarker vid Ulvstorp                                    
52:039 Kärrskog V Spexeryd                                         
52:040 Mad vid Sandsjöns stränder                                  
52:041 Sonarps mosse                                               
52:042 Lagamaden                                                   
52:043 Betesmark vid Sonarp                                        
52:044 Restaurerbara betesmarker vid Sonarp                        
52:045 Betesmarker vid Ödestugu                                    
52:046 Betesmarker vid Gullåkra                                    
52:047 Ängsmark vid Gullåkra                                       
52:048 Restaurerbar betesmark vid Gullåkra                         
52:049 Betesmark vid Hohult                                        
52:050 Mosseskog S Norrhaga                                        
52:051 Betesmark N Ödestugu samhälle                               
52:052 Lövskogslund 2 km N Ödestugo samhälle                       
52:053 Betesmarker strax NO Ödestugu samhälle                      
52:054 Fängen                                                      
52:055 Hästgångsån    

Lekeryd                                             
61:001 Betesmarker vid Fageräng                                    
61:002 Betesmarker vid Störestorp och Kullarp                      

61:003 Betesmarker vid Kviarp och Byhult                           
61:004 Betesmarker kring Östra Höreda                              
61:005 Betesmarker vid Poarp                                       
61:006 Grusås vid Stommen                                          
61:007 Betesmarker vid Rönjane                                     
61:008 Betesmarker och allé vid Hultseryd                          
61:009 Restaurerbara betesmarker vid Viredatorp                    
61:010 Löväng SO Vireda                                            
61:011 Betesmark vid Tovrida                                       
61:012 Betesmark vid Björkeryd                                     
61:013 Aspskog O Östra Höreda                                      
61:014 Barrskog S Viredatorp                                       
61:015 Alsumpskog och berghäll N Hällestorp                        
61:016 Blandsumpskog S Ulvsmålen                                   
61:017 Barrskog intill skogbäck SO Ulvsmålen                       
61:018 Granskog på översilad mark vid Äskemålen                    
61:019 Klackarpasjön 2 km N om Forserum                            
61:020 Lövskog vid Vik                                             
61:021 Betesmark vid Hestra                                        
61:022 Eskiltorps ormgranar                                        
61:023 Betesmark vid Eskilstorp                                    
61:024 Blottad visingsösandsten vid Vik                            
61:025 Sumpskog vid Björkeryd                                      
61:026 Betesmark S Fageräng                                        
61:027 Rönjaneåsen                                                 
61:028 Barrsumpskog vid Hällestorp                                 
61:029 Restaurerbar betesmark vid Äskemålen                        
61:030 Betesmarker vid Äskemålen                                   
61:031 Betesmark vid Ulvsmålen                                     
61:032 Talldominerad mosse                                         
61:033 Ledstorpamosse vid Sjöryd                                   
61:034 Tallmosse vid Östra Höreda                                  
61:035 Lövskog vid Vik                                             
61:036 Tallmosse N Grevby                                          
61:037 Tallmosse 400 m O Bubbarp                                   
61:038 Lövklädd betesmark vid Rambron                              
61:039 Sumpskog O Störestorp                                       
61:040 Mosse O Byhult                                              
61:041 Sumpskog N Rammbron                                         
61:042 Skogsbevuxna myrar O Ulvsmålen                              
61:043 Sumpskog S Brunnstorp                                       
61:044 Kärrskog vid Tovrida Udde                                   
61:045 Lövrik barrnaturskog S Viredatorp                           
61:046 Tallskog S  Viredatorp                                      
61:047 Barrblandskog S Viredatorp                                  
61:048 Brant O Viredatorp                                          
61:049 Barrskogsbrant N Vireda                                     
61:050 Sumpskog V Äskemålen

Svarttorp                                        
62:001 Lövklädd hagmark N Anvarp                                   
62:002 Björkhage vid Brunseryd                                     
62:003 Lövklädda hagmarker vid Tokeryd                             
62:004 Ekhage vid Djuvarp                                          
62:005 Betesmarker vid Roestorp och Broholm                        
62:006 Betesmarker vid Lövfällan                                   
62:007 Slåtteräng vid Fagerhult                                    
62:008 Restaurerbara betesmarker vid Nordanvik                     
62:009 Betesmark vid Ylens östra strand                            
62:010 Restaurerbar betesmark vid Fagerhult                        
62:011 Betesmarker söder om Fagerhult                              
62:012 Betesmarker vid Månstorp                                    
62:013 Betesmark vid Hässlarp                                      
62:014 Ekar NO Ramsjöholm                                          
62:015 Värdefulla träd vid Ramsjöholm                              
62:016 Åkerholme vid Ramsjöholms östra strand                      
62:017 Betesmark V om Ramsjön                                      
62:018 Lövskog vid Strömsholm                                      
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62:019 Betesmarker vid Nissamålen                                  
62:020 Betesmarker vid Djuvarp                                     
62:021 Betesmark S om Jakobsberg                                   
62:022 Ravin vid Huskvarnaåns gamla åfåra                          
62:023 Betesmark O Ramsjöholm                                      
62:024 Betesmarker vid Knotarp                                     
62:025 Naturreservatet Uvabergets naturskog och Ramlaklint         
62:026 Lövnaturskog vid Djuvarp                                    
62:027 Ekar V Ramsjöholm                                           
62:028 Brant V Ramsjöholm                                          
62:029 Lövrik barrskog O Övravad                                   
62:030 Sumpskogar vid Strömsholm                                   
62:031 Strömsholmsskogen vid Strömsholm                            
62:032 Kärrskog vid Ylens S strand                                 
62:033 Betesmarker vid Björnaryd och Haraldstorp                   
62:034 Brantskog N Nickarp                                         
62:035 Blandlövhagar med lövrika skogsbryn vid Nickarp             
62:036 Brantskog vid Ranestorp                                     
62:037 Barrnaturskog S Ranestorp                                   
62:038 Barrskog Sydväster om Ranestorp                             
62:039 Lövrik barrnaturskog vid Uvenstorp                          
62:040 Blandsumpskog vid Uvenstorp                                 
62:041 Bergbrant N Nickarp                                         
62:042 Barrbrantskog NV Nickarp                                    
62:043 Lövskog i brant N Övravad                                   
62:044 Aspskog N Övravad                                           
62:045 Östvänd bergbrant  N Övravad                                
62:046 Hedädellövskog N Övravad                                    
62:047 Bergbranter vid Pukhemmet                                   
62:048 Kratteksog S Övre Sågliden                                  
62:049 Åkerholme vid Huskvarnaån                                   
62:050 Brantskog O Ramsjön                                         
62:051 Barrsumpskog O Ramsjön                                      
62:052 Blandsumpskog NV Påvarp                                     
62:053 Barrskog i brant  N Nydala                                  
62:054 Brantskog V Anvarp                                          
62:055 Sumpskog N Nydala                                           
62:056 Mossområde kring Visjön                                     
62:057 Betesmarker vid Svarttorp                                   
62:058 Barrsumpskog SV Strömsholm                                  
62:059 Brant V Anvarp                                              
62:060 Lövskog vid Tokeryd                                         
62:061 Blandsumpskog 2 km NO Anvarp                                
62:062 Lövsumpskog N Anvarp                                        
62:063 Lövrik barrskog och en källa S Djuvarp                      
62:064 Blandsumpskog O Bockamålen                                  
62:065 Barrblandskog V Djuvarp                                     
62:066 Grova aspar vid Övre Sågliden                               
62:067 Göl O Roestorp                                              
62:068 Ramsjön                                                     
62:069 Huskvarnaån  

Järsnäs                                               
63:001 Våtmarkskomplex O Sund                                      
63:002 Mosseskog S Svallebo                                        
63:003 Lövsumpskog O Lilla nätaren                                 
63:005 Sumpskog O Frövik                                           
63:006 Blandsumpskog V Nybrohult                                   
63:007 Restaurerbara betesmarker vid Sund                          
63:008 Restaurerbara betesmarker vid Olseryd                       
63:009 Restaurerbar betesmark vid Sundsholm                        
63:010 Betesmarker vid Gränsefall                                  
63:011 Ängsmark vid Gränsefall                                     
63:012 Restaurerbara betesmarker vid Frövik                        
63:013 Betesmarker vid Frövik                                      
63:014 Lövskogsområden kring Finneryd                              
63:015 Lövrik barrskog NV Finneryd                                 
63:016 Barrskogsområde NV Finneryd                                 

63:017 Betesmark vid Sundsholm                                     
63:018 Betesmarker vid Järsnäs                                     
63:019 Betesmarker vid Stora Julsäng                               
63:020 Betesmarker vid Lilla Julsäng                               
63:021 Betesmarker vid Grimmeryd                                   
63:022 Betesmarker kring Finneryd                                  
63:023 Restaurerbar betesmark vid Stora Björkudden                 
63:024 Hagmarker vid Signesbo                                      
63:025 Talldominerad mosse O Ryd                                   
63:026 Talldominerad mosse vid Bergshult                           
63:027 Talldominerad sumpskog O Stora Nätaren                      
63:028 Lövdominerad sumpskog O Renstorp                            
63:029 Betesmark S Signesbo                                        
63:030 Venebäcksmyren S Bergshult                                  
63:031 Betesmark vid Karsäng                                       
63:032 Våtmarksområde V Björkenäs                                  
63:033 Betesmark S Karsäng                                         
63:034 Betesmark N Sund                                            
63:035 Restaurerbar betesmark O Renstorp                           
63:036 Betesmark O Renstorp                                        
63:037 Betesmark vid Gyeberg                                       
63:038 Lövklädd betesmark vid Svenstorp                            
63:039 Sumpskog vid Stora Nätarens västra strand                   
63:040 Restaurerbar betesmark N Makebo                             
63:041 Lövsumpskog V Stockeryd                                     
63:042 Källhagsdammen vid Ryd                                      
63:043 Lövskogslund NO Dala                                        
63:044 Kärrskog vid Håknarp                                        
63:045 Trädbeklädd betesmark vid Stockeryd                         
63:046 Grova ekar kring Torkelstorp och Holma                      
63:047 Betesmarker S Ryd                                           
63:048 Betesmark vid Mårtensdrätt                                  
63:049 Betesmarker vid Ryd                                         
63:050 Betesmarker vid Hemmingstorp                                
63:051 Grov ek vid Håknarp                                         
63:052 Lövbrant på Håknarpanäs                                     
63:053 Lövskog vid Holma                                           
63:054 Alsumpskog vid Holma                                        
63:055 Lövskogslund vid Torkelstorp                                
63:056 Lövsumpskog vid Torkelstorp                                 
63:057 Ädellövskogsområde vid Torkelstorp                          
63:058 Askdominerad ädellövskog vid Torkelstorp                    
63:059 Betesmarker vid Stockeryd                                   
63:060 Ön Lusthusön i Ylen                                         
63:061 Stora Nätaren                                               
63:062 Lilla Nätaren                                               
63:063 Ylen                                                        
63:064 Skärsjön                                                    
63:065 Lanån                                                       
63:066 Huluån                                                      
63:067 Järsnäsa Lillesjö        

Skärstad                                   
71:001 Naturreservatet Råbyskogen                                  
71:002 Bestesmarker vid Stackeryd                                  
71:003 Barrskog vid Larstorp                                       
71:004 Brantskogsområden Ö om Hulsingstorp                         
71:005 Lövskogslund vid Rävlinge                                   
71:006 Betsmarker vid Klåben                                       
71:007 Betesmark och grova träd vid Rävlinge                       
71:008 Betesmark vid Östra Romnarp                                 
71:009 Sumpskog med källa vid Svinagölen                           
71:010 Branter N Rävlingesjön                                                  
71:011 Branter V Rävlingesjön                                      
71:012 Betesmark i Hulan                                           
71:013 Betesmark vid Lappland                                      
71:014 Barrslänt vid Ödelappland                                   
71:015 Betad barrskog vid Ödelappland                              
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71:016 Barrskogsområde söder om Lappsjön                           
71:017 Blandsumpskog vid Ödelappland                               
71:018 Brantskog vid Bölaberget                                    
71:019 Barrskog vid Hulvestorpagölen                               
71:020 Barrskog vid brant SV om Muggebo                            
71:021 Bäckdråg med lövrik granskog S Muggebo                      
71:022 Bergbrant N om Muggebo                                      
71:023 Bergbrant V om Muggebo                                      
71:024 Brantskog O Bockebo                                         
71:025 Betesmarker vid Bockebo och Trollarp                        
71:026 Betesmarker vid Kularp                                      
71:027 Restaurerbara betesmarker vid Kularp                        
71:028 Betesmarker och grova lövträd vid Önnarp                    
71:029 Betesmarker vid Kättilstorp och Björnstorp                  
71:030 Branter väster om Ramsjön                                   
71:031 Branter N om Råbyskogen                                     
71:032 Lövrik barrskog i Staffanstorp                              
71:033 Alsumpskog vid Dalskog                                      
71:034 Bergbrant vid Önnarp                                        
71:035 Aspskog väster om Önnarp                                    
71:036 Alsumpskogar mellan Önnarp och Solberga                     
71:037 Bergbrant och blandlövhage på Lönegårdsberget               
71:038 Restaurerbara betesmarker vid Bäckalyckan                   
71:039 Grova lövträd vid bäckmiljö vid Bäckalyckan                 
71:040 Betesmarker vid Solberga, Hultarp och Norrgården            
71:041 Extremrikkärr i Hultarp                                     
71:042 Restaurerbara betesmarker N Kullen                          
71:043 Barrblandskog NV Siringe                                    
71:044 Alsumpskog och brantskog längs Kvarnbäcken                  
71:045 Ekhagar vid Lilla Trånghallen                               
71:046 Alsumpskog O Lilla Trånghallen                              
71:047 Bergbrant O Fågelrödjan                                     
71:048 Lövskogen Fåglarödjan                                       
71:049 Restaurerbara betesmarker i Lekarebo                        
71:050 Betesmarker i Lekarebo                                      
71:051 Betad brantskog längs Klockarebäcken                        
71:052 Bergbrant i Berghem                                         
71:053 Jätteek i Berghem                                           
71:054 Strandskog med källor vid Siringeån                         
71:055 Torräng vid Hov                                             
71:056 Brantskog vid Fageräng                                      
71:057 Restaurerbar betesmark i Fageräng                           
71:058 Betesmarker vid Hov                                         
71:059 Restaurerbara betesmarker vid Mölängen och Rulleberget      
71:060 Lövsumpskog vid Mölängen                                    
71:061 Betesmarker vid Mölängen-Nydala                             
71:062 Betesmarker N Rulleberget                                   
71:063 Alsumpskog V Flättinge                                      
71:064 Rasbrant och våtmarksområde kring Rådagölen                 
71:065 Betesmark i Tolarp                                          
71:066 Barrblandskog vid Eskilstorp                                
71:067 Betesmarker vid Eskilstorp                                  
71:068 Betad skog och brantskog SO Torkelstorp                     
71:069 Brantskog med hamlade träd N Torkelstorp                    
71:070 Brantskog med hamlade lindar N Torkelstorp                  
71:071 Betesmark med hamlade träd SO Vättersmålen                  
71:072 Betesmarker vid Fingalstorp                                 
71:073 Branter med hamlade träd V Fingalstorp                      
71:074 Brantskogar vid Grav och Fingalstorp                        
71:075 Alsumpskog V Siggarp                                        
71:076 Restaurerbara betesmarker vid Siggarp och Broddstorp        
71:077 Brantskog med hamlade lindar i Siggarp                      
71:078 Betesmarker vid Siggarp, Bönarp och Broddstorp              
71:079 Alsumpskog vid Bönarp                                       
71:080 Ekkrattskog vid Bönarp                                      
71:081 Hagmarker med hamlade träd i Ekeberg                        
71:082 Brantskog vid Ekeberg                                       
71:083 Alsumpskog vid Stickelösa                                   

71:084 Brantskog vid Stickelösa                                    
71:085 Ekbestånd vid Stickelösabacken                              
71:086 Branter SO Tolarp                                           
71:087 Alsumpskog vid Tolarp                                       
71:088 Betesmarker N Hillinge                                      
71:089 Naturreservatet Slottsberget                                               
71:090 Betesmarker och brynmiljöer vid Slottsberget                
71:091 Restaurerbara betesmarker vid Stickelösa                    
71:092 Betesmarker vid Stickelösa                                  
71:093 Grova träd vid Lyckås herrgård                              
71:094 Alléer vid Lyckås herrgård                                  
71:095 Jätteekar på Dynamitkullen                                  
71:096 Landsjöns fågelstation med betesmark                        
71:097 Sumpskogar med rikt fågelliv vid Landsjöns östra strand     
71:098 Nyängen vid Säby                                            
71:099 Betad skog O Nyängen                                        
71:100 Betad barrskog på Skinnberget                               
71:101 Lövhagar med branter vid Mykinge                            
71:102 Lövskogar med grova ekar V Säby                             
71:103 Grova ekar V Säby                                           
71:104 Bäckmiljömed asp V Funkebo                                  
71:105 Bergbrant norr om Åkersberg                                 
71:106 Skogsmiljöer i Säbybranten                                  
71:107 Branter N Edeskvarna                                        
71:108 Ekhage NO Edeskvarna                                        
71:109 Ädellövskog vid Sandvik                                     
71:110 Branter med tall och ek N Sandvik                           
71:111 Lövskog med hamlade träd i Stenslund                        
71:112 Betad strandskog vid Edeskvarna                             
71:113 Brantskog med tall och ek                                   
71:114 Lövskogslund vid Landsjöns strand                           
71:115 Barrskog vid Landsjöns strand                               
71:116 Brantskogar i Bosgård                                       
71:117 Betade hagar N Vista kulle                                  
71:118 Naturreservatet Vista kulle                                 
71:119 Torrängar vid Kviståsen                                     
71:120 Grova träd vid Rudu                                         
71:121 Ädellövskog på Hultmans bete                                
71:122 Alléer vid Rudulid                                          
71:123 Lövskogslund vid Gissebo                                    
71:124 Betesmarker och grova träd O Strand                         
71:125 Trädklädda betesmarker vid Hukarp                           
71:126 Ekhage N Botarp                                             
71:127 Grova träd vid Åmmalid                                      
71:128 Ekhagar vid Karsnäs                                         
71:129 Ekhage i Esbjörnarp                                         
71:130 Skogsbeten i Mad                                            
71:131 Brant vid Mad                                               
71:132 Hagar vid Ängsberg                                          
71:133 Lövskog med grov ek vid Ängsberg                            
71:134 Lövskogsravin i Kaxholmen                                   
71:135 Lövskogsraviner O Kaxholmen                                 
71:136 Ädellövskog vid Drättinge                                   
71:137 Trädklädda betesmarker vid Drättinge                        
71:138 Lövskog NV Jordstorp                                        
71:139 Åkerholme i Brunkulla                                       
71:140 Hagmarker vid Jordstorp                                     
71:141 Betesmarker vid Målen, Brunkulla och Kvillen                
71:142 Grov ek vid Kvillen                                         
71:143 Sumpskog O Rudaholm                                         
71:144 Brant V Hjälmstorp                                          
71:145 Brant O Hjälmstorp                                          
71:146 Talldungar vid Smetlåga                                     
71:147 Sumpskog V Hästberget                                       
71:148 Brant vid Hästberget                                        
71:149 Sumpskog runt Kråkgölen                                     
71:150 Mossekomplex O Jordstorp                                    
71:151 Brant V Pukhemmet                                           
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71:152 Barrskogsmiljöer vid Fjällshult                             
71:153 Tallsumpskog SV Råbyskogen                                  
71:154 Ädellövskog i brant SO Skärstads kyrka                      
71:155 Grova ädellövträd vid Toria                                 
71:156 Ekhage med grova träd vid Lilla Lyckås                      
71:157 Gamla aspar vid Gullåsberget                                
71:158 Jätteekar O Drättinge                                       
71:159 Allémiljöer vid Drättinge                                   
71:160 Lyckåsallén                                                 
71:161 Landsjön       

Gränna                                             
81:001 Löväng vid Vässingarp                                       
81:002 Lövrik barrnaturskog i rasbrant SO Gyllingesjön             
81:003 Hamlade träd N Ingefrearp                                   
81:004 Jätteek i Ingefrearp                                        
81:005 Betesmark SO Ingefrearp                                     
81:006 Lövskogslund O Kvatarp                                      
81:007 Hamlad ask N Kvatarp                                        
81:008 Bäck kantad av klibbal NO Långliden                         
81:009 Grova ekar O Långliden                                      
81:010 Alkalina bergarter vid Norra Kärr                           
81:011 Grov alm NO Högemålen                                       
81:012 Lövrik barrnaturskog kring bäck NO Vändelstorp              
81:013 Brant med senvuxen ek O Vändelstorp                         
81:014 Hamlad ask O Vändelstorp                                    
81:015 Grova ekar vid Lövskogen                                    
81:016 Sluttning med ek och hassel S Kvatarp                       
81:017 Barrsumpskog S Kvatarp                                      
81:018 Barrskog S Kvatarp                                          
81:019 Rasbrant och lövsumpskog NV Hultsjö                         
81:020 Gammal lind NV Hultsjö                                      
81:021 Lövskogslund NV Hultsjö                                     
81:022 Tallskog N Hultsjö                                          
81:023 Lövrik barrnaturskog N Hultsjö                              
81:024 Bergbrant och lövskog vid Hultsjö                           
81:025 Grova ädellövträd vid Hultsjö                               
81:026 Rasbrant med ädellövskog vid Hultsjö                        
81:027 Tallskog S Hultsjö                                          
81:028 Lövskogslund S Hultsjö                                      
81:029 Rasbrant med lövrik barrnaturskog SO Hultsjö                
81:030 Rasbrant och lövskogslund vid Kvarnängsberget               
81:031 Lövrik barrnaturskog SV Hultsjö                             
81:032 Branter med barrskog V Kvarnängsberget                      
81:033 Blandsumpskog och bäckmiljö SO Steninge                     
81:034 Barrskogsbevuxen bergbrant SO Lövskogen                     
81:035 Aspskog O Lövskogen                                         
81:036 Sumpskog V Älebokärret                                      
81:037 Älebokärret och bäckdråg                                    
81:038 Barrblandskog NV Krökinge                                   
81:039 Branter med barrnaturskog vid Krökinge                      
81:040 Naturlig skogsbäck och lövskog V Stensjön                   
81:041 Rasbrant och hällmarksskog på Ängaberget NV Stensjön        
81:042 Rasbrant med lövrik barrnaturskog NV Stensjön               
81:043 Strandsumpskog N Stensjön                                   
81:044 Barrskog O Krökinge                                         
81:045 Barrskogsbrant SO Krökinge                                  
81:046 Brant SO Krökinge                                           
81:047 Alsumpskog kring skogsbäck S Krökinge                       
81:048 Rasbrant och bäckdråg SV Krökinge                           
81:049 Barrblandskog SV Krökinge                                   
81:050 Barrskog O Skogstorp                                        
81:051 Blandsumpskog N Godebrunn                                   
81:052 Gammal ek vid Skogstorp                                     
81:053 Granskog SV Skogstorp                                       
81:054 Brant NO Godebrunn                                          
81:055 Bergbrant och barrskog N Högemålen                          
81:056 Brant NV Godebrunn                                          

81:057 Lövträdsrik barrskog NV Godebrunn                           
81:058 Lövskog vid Godebrunn                                       
81:059 Lövrik barrnaturskog NO Godebrunn                           
81:060 Betesmark i Godebrunn                                       
81:061 Blandskog vid Godebrunn                                     
81:062 Brant med hällmarkskog SV Godebrunnasjön                    
81:063 Lövrik barrnaturskog V Godebrunnasjön                       
81:064 Lövsumpskog NV Svärdstorp                                   
81:065 Ädellövträd N Cestorp                                       
81:066 Betesmarker S Barnarp                                       
81:067 Betesmark i Barnarp                                         
81:068 Bergbrant med aspskog vid Högemålen                         
81:069 Betesmark N Högemålen                                       
81:070 Rasbrant med almskog N Högemålen                            
81:071 Hamlad lind vid Högemålen                                   
81:072 Betesmark S Högemålen                                       
81:073 Rasbrant och lövskogslund vid Lilla Lönnemålen              
81:074 Barrnaturskog NV Viken                                      
81:075 Hassellund N Viken                                          
81:076 Tallskog N Gunnemålen                                       
81:077 Ädellövträd N Gunnemålen                                    
81:078 Rasbrant SO Högemålen                                       
81:079 Brant med granskog V Gunnemålen                             
81:080 Lövängsrest V Gunnemålen                                    
81:081 Lövskog vid Gunnemålen                                      
81:082 Ek NO Gunnemålen                                            
81:083 Tallskog SO Gunnemålen                                      
81:084 Blandskog kring naturlig skogsbäck SV Gunnemålen            
81:085 Naturreservatet Brattaberget                                
81:086 Bergbrant med granskog S Högemålen                          
81:087 Ädellövträd S Högemålen                                     
81:088 Lövträd S Högemålen                                         
81:089 Lövskogslund S Godebrunnasjön                               
81:090 Rasbrant S Godebrunnasjön                                   
81:091 Lövskog O Långsjön                                          
81:092 Rasbrant O Långsjön                                         
81:093 Granskog NO Knukebo                                         
81:094 Blandskog kring bäck NO Knukebo                             
81:095 Grova aspar NO Knukebo                                      
81:096 Grov hamlad ask N Knukebo                                   
81:097 Blandlövhage vid Knukebo                                    
81:098 Betad skog vid Knukebo                                      
81:099 Lövrik barrnaturskog N Långsjön                             
81:100 Blandsumpskog och bergbrant O Cestorp                       
81:101 Gammal lada vid Stora Boefall                               
81:102 Blandsumpskog SO Stora Boefall                              
81:103 Tallskog 500 m S Stora Boefall                              
81:104 Alsumpskog 500 m SO Stora Boefall                           
81:105 Blandsumpskog 500 m O Spånarp                               
81:106 Tallskog O Spånarp                                          
81:107 Hamlad ask S Spånarp                                        
81:108 Äldre naturskogsartad barrskog på Grävlingaberget           
81:109 Barrblandskog kring Grävlingaberget                         
81:110 Brant SO Spånarp                                            
81:111 Blandskog N Vässingarp                                      
81:112 Lövskog NO Grälebo                                          
81:113 Aspskog N Grälebo                                           
81:114 Lövskogslund vid Grälebo                                    
81:115 Hassellund och hamlade askar i Grälebo                      
81:116 Ädellövträd S Grälebo                                       
81:117 Brant och skogsbäck SO Grälebo                              
81:118 Hamlade askar SO Grälebo                                    
81:119 Aspskog NO Grälebo                                          
81:120 Grov ek SO Knukebo                                          
81:121 Talldominerad mosseskog O Knukebo                           
81:122 Barrsumpskog O Knukebo                                      
81:123 Blandsumpskog NV Sicklamålen                                
81:124 Rasbrant V Sicklamålen                                      
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81:125 Lövträdsrik barrskog NV Sicklamålen                         
81:126 Bergbrant med asp NV Sicklamålen                            
81:127 Hamlade askar SV Sicklamålen                                
81:128 Sumpskog V Tallen                                           
81:129 Barrskog O Tallen                                           
81:130 Tallsumpskog O Tallen                                       
81:131 Barrnaturskog SO Tallen                                     
81:132 Barrskog 1.3 km NO Åsa by                                   
81:133 Gransumpskog NO Åsa by                                      
81:134 Kärrskog NO Nylund                                          
81:135 Barrskog NV Jonstorp                                        
81:136 Grov ask vid Boeryd                                         
81:137 Granskog SV Tallen                                          
81:138 Barrsumpskog V Tallen                                       
81:139 Alsumpskog V Tallen                                         
81:140 Tallskog V Tallen                                           
81:141 Alskog kring bäckdråg V Tallen                              
81:142 Lövträdsrik barrskog V Tallen                               
81:143 Lövsumpskog NO Lövhagen                                     
81:144 Brantskog N Sölvarp                                         
81:145 Blandsumpskog N Sölvarp                                     
81:146 Barrskog O Högaberg                                         
81:147 Rasbrant med blandskog O Högaberg                           
81:148 Lövnaturskog O Högaberg                                     
81:149 Lövrik barrnaturskog O Högaberg                             
81:150 Bergbrant vid Bunnström                                     
81:151 Blandlövhage av björk och asp vid Bunnström                 
81:152 Blandlövhage av björk och asp vid Bunnström                 
81:153 Grova ädellövträd vid Åsabacken                             
81:154 Rasbrant vid Åsabacken                                      
81:155 Grova ädellövträd vid Åsabacken                             
81:156 Tallbestånd N Alviken                                       
81:157 Restaurerbar betesmark vid Alviken                          
81:158 Ekhage och åkerholme vid Alviken                            
81:159 Betesmark vid Alviken                                       
81:160 Hagmarksskog S Nyarp                                        
81:161 Betesmark vid Nyarp                                         
81:162 Betad skog vid Åsmark                                       
81:163 Barrsumpskog S Åsmark                                       
81:164 Alvikens bokar                                              
81:165 Bäckmiljö  SO Nyarp                                         
81:166 Tallskog vid Björstorp                                      
81:167 Bergbrant N Reaby                                           
81:168 Trädklädd kulturbetesmark vid Reaby                         
81:169 Restaurerbar betesmark vid Reaby                            
81:170 Skogsbäck som kantas av hamlade träd vid Reaby              
81:171 Allè och åkerholme vid Reaby                                
81:172 Barrblandskog SO Reaby                                      
81:173 Barrskog S Reaby                                            
81:174 Restaurerbar betesmark O Reaby                              
81:175 Blandsumpskog S Reaby                                       
81:176 Bergbrant N Båget                                           
81:177 Allé och lövklädd hagmark vid Båget                         
81:178 Alsumpskog vid Röttleån S Båget                             
81:179 Betesmark vid Röttleån                                      
81:180 Blandskog vid Björstorp                                     
81:181 Lövängsrest vid Björstorp                                   
81:182 Betesmarker kring Björstorp                                 
81:183 Bergbrant med anslutande allund vid Björstorp               
81:184 Omgivningarna kring Röttleån vid Havrekullen                
81:185 Betad skog vid Askarp                                       
81:186 Omgivningarna kring Röttleån vid Askarp                     
81:187 Betesmark NV Reaby                                          
81:188 Ekhage och lövrika skogsbryn vid Ravelsmark                 
81:189 Hagmark med löv- och barrträd vid Ravelsmark                
81:190 Spärrgreniga grova ekar vid Finntorpet                      
81:191 Allè NV Gyllene Uttern Gröna gatan                        
81:192 Ekhage N Gyllene Uttern                                     

81:193 Liten sprickdal i fasta berget NO Gyllene Uttern            
81:194 Lövskogslund vid Andersarp                                  
81:195 Bergbrant med buskrik utmark vid Gyllene Uttern             
81:196 Branter N Knutstorp                                         
81:197 Betesmark vid Fågelvik                                      
81:198 Blandlövhage av ek- lindtyp vid Andersarp                   
81:199 Branter V Östanå                                            
81:200 Grov ek N Östanå                                            
81:201 Tallskog vid Germundarp                                     
81:202 Vidkroniga ekar vid Germundarp                              
81:203 Ädellövskogsområde S Östanå                                 
81:204 Bäckdal S Östanå                                            
81:205 Bokbestånd vid Bunns V strand                               
81:206 Grova träd kring Östanå                                     
81:207 Ekhagar vid Östanå                                          
81:208 Lövskogslund vid Östanå                                     
81:209 Branter längs med Bunns västra strand S Östanå              
81:210 Lövträdsrik barrskog vid Forenäs                            
81:211 Bergbrant vid Forenäs                                       
81:212 Hamlade askar vid Forenäs                                   
81:213 Västvänd brant vid Björnaberget                             
81:214 Tallskog på en udde i Bunn V Björnaberget                   
81:215 Barrblandskog                                               
81:216 Tallskog SV Fattarp                                         
81:217 Lövskogsbrant V Näs                                         
81:218 Grova träd V Näs                                            
81:219 Grova askar kring Näs                                       
81:220 Ekar på blockmark vid Näs                                   
81:221 Alsumpskog S Näs                                            
81:222 Lövsumpskog N Näs                                           
81:223 Ädellövträd N Näs                                           
81:224 Lövklädd betesmark och Rasbrant N Näs                       
81:225 Rasbrant N Näs                                              
81:226 Barrskogsområden NV Näs                                     
81:227 Rasbrant NV Näs                                             
81:228 Tallskog S Glashemmet                                       
81:229 Tallskog vid Glashemmet                                     
81:230 Lövrik barrnaturskog SO Stabbarp                            
81:231 Lövrik barrskog SO Stabbarp                                 
81:232 Lövskogsbrant SO Stabbarp                                   
81:233 Barrblandskog S Stabbarp                                    
81:234 Barrblandskog NV Dunarp                                     
81:235 Barrblandskog S Fattarp                                     
81:236 Aspskog SO Fattarp                                          
81:237 Barrnaturskog S Fattarp                                     
81:238 Lövklädda hagmarker och hassellundar vid Dunarp             
81:239 Blandlövhage av björk-asp vid Jakobstorp                    
81:240 Aspskog SO Fattarp                                          
81:241 Bergbrant vid Björnaberget                                  
81:242 Rasbrant V Jakobstorp                                       
81:243 Alsumpskog S Stabbarp                                       
81:244 Rasbrant V Framnäs                                          
81:245 Ädellövskog S Framnäs                                       
81:246 Ädellövskogsklädd bergbrant vid Björnaberget                
81:247 Lövängsrest vid Björnaberget                                
81:248 Grov ek vid Glashemmet                                      
81:249 Allé och grova ädellövträd vid Stabbarp                     
81:250 Hassellund vid Stabbarp                                     
81:251 Aspskog N Stabbarp                                          
81:252 Betesmarker vid Björkelund                                  
81:253 Barrskog N Glashemmet                                       
81:254 Rasbrant N Glashemmet                                       
81:255 Tallskog O Glashemmet                                       
81:256 Hällmarksskog vid Örens västra strand                       
81:257 Skog på Marsön i Ören                                       
81:258 Betesmark med en grov ek vid Fattarp                        
81:259 Betesmark vid Glashemmet                                    
81:260 Lövrik barrskog 500 m SV Rastorp                            
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81:261 Aspskog i östvänd brant N Roten                             
81:262 Barrblandskog N Roten                                       
81:263 Östvänd brant SO Rastorp                                    
81:264 Trädbeklädd betesmark vid Tykavik                           
81:265 Lövklädda hagmarker och en allé kring Roten                 
81:266 Lövklädd hagmark och grova träd vid Gundarp                 
81:267 Lövklädd betesmark vid Anneberg                             
81:268 Trädbeklädda betesmarker vid Måleviken                      
81:269 Ekhage och blandlövhage av björk-asp vid Hövik              
81:270 Lövklädd hagmark vid Knopparp                               
81:271 Betad skog vid Knopparp                                     
81:272 Betesmark vid Fallet                                        
81:273 Blandlövhage av björk-asp vid Fallet                        
81:274 Blandlövhage vid Knopparp                                   
81:275 Bergbrant N Hövik                                           
81:276 Lövträdsrik barrskog NO Knopparp                            
81:277 Alsumpskog NO Knopparp                                      
81:278 Rasbrant SO Knopparp                                        
81:279 Bergbrant SO Knopparp                                       
81:280 Lövskog vid Tykavik                                         
81:281 Trädbeklädd betesmark vid Rastorp                           
81:282 Grova träd NV Tykavik                                       
81:283 Östvänd brant N Gundarp                                     
81:284 Två grova ekar V Tykavik                                    
81:285 Hamlade lindar V Tykavik                                    
81:286 Grov lind S Tykavik                                         
81:287 Bergbrant O Gundarp                                         
81:288 Alsumpskog S Anneberg                                       
81:289 Gammal ek V Målevik                                         
81:290 Ädellövskogsklädd bergbrant N Målevik                       
81:291 Tallskog O Gundarp                                          
81:292 Lövsumpskog vid Ören                                        
81:293 Barrskogsklädda bergbranter längs med Örens V strand        
81:294 Hällmarksskog O Rastorp                                     
81:295 Barrblandskog O Rastorp                                     
81:296 Barrblandskog NO Rastorp                                    
81:297 Alsumpskog O Rastorp                                        
81:298 Bergbrant SO Rastorp                                        
81:299 Skogsområde S Tykaviken                                     
81:300 Alskog kring naturlig skogsbäck O Högaberg                  
81:301 Sekundär lövnaturskog O Högaberg                            
81:302 Rasbrant med barrnaturskog NO Högaberg                      
81:303 Damm i Högaberg                                             
81:304 Hamlad ask i Högaberg                                       
81:305 Ädellövskog kring skogsbäck S Högaberg                      
81:306 Blandlövhage NO Ekeberg                                     
81:307 Brant 500 m V Ekeberg                                       
81:308 Gammalt skogsbete 300 m NV Korsarp                          
81:309 Barrblandskog V Korsarp                                     
81:310 Lövrik barrnaturskog NV Korsarp                             
81:311 Alsumpskog NV Fallet                                        
81:312 Betad tallskog V Korsarp                                    
81:313 Blandskog i sprickdal N Korsarp                             
81:314 Lövklädd hagmark vid Korsarp                                
81:315 Betesmarker och lövrika skogsbryn vid Västergården i 
Örserum
81:316 Brant med lövskog SO Högaberg                               
81:317 Alskog och källor 200 m SV Bobergstorp                      
81:318 Betesmarker O Örserum                                       
81:319 Örserums ekhage                                             
81:320 Betesmarker vid Jonstorp                                    
81:321 Askallé i Jonstorp                                          
81:322 Betesmarker vid Åsa                                         
81:323 Betad skog S Åsa by                                         
81:324 Lövsumpskog NO Ören                                         
81:325 Betesmarker vid Bjällebäck                                  
81:326 Betesmark vid Skymmesås                                     
81:327 Betesmarker vid Björket                                     

81:328 Lövängsrest vid Vässingarp                                  
81:329 Alsumpskog S Vässingarp                                     
81:330 Bergbrant vid Kleven och Narbäcken                          
81:331 Rasbrant med ädellövnaturskog NO Kleven                     
81:332 Lövängsrest N Kleven                                        
81:333 Blandsumpskog och bäckmiljö S Kleven                        
81:334 Betesmarker vid Kleven                                      
81:335 Lövrik betesmark vid Getingaryd                             
81:336 Lövängsrest med hamlade träd vid Getingaryd                 
81:337 Ädellövskogsbrant i Boerydsberget                           
81:338 Bäckdal och källpåverkad mark SO Getingaryd                 
81:339 Betesmark vid Sonaby                                        
81:340 Lövskogslund 300 m SV Sonaby                                
81:341 Lövträdsbeklädd brant 250 m V Nyhem                         
81:342 Alsumpskog SV Nyhem                                         
81:343 Brantskog SV Nyhem                                          
81:344 Ekhage vid Boeryd                                           
81:345 Lövskog S Boeryd                                            
81:346 Lövskog med hamlade askar NO Lundtorp                       
81:347 Ädellövnaturskog O Lundtorp                                 
81:348 Betesmark och ädellövskog S Lundtorp                        
81:349 Lövskog och hamlad ask SO Lundtorp                          
81:350 Bergbrant med ek O Sjöhagen                                 
81:351 Lövskogsbrant med hamlade askar SO Sjöhagen                 
81:352 Bergbrant och hassellundar S Sjöhagen                       
81:353 Tallskog NO Länsmansgården                                  
81:354 Brant med ädellövskog NO Länsmansgården                     
81:355 Trädklädd kulturbetesmark O Länsmansgården                  
81:356 Tallskog SO Länsmansgården                                  
81:357 Lövrika beteshagar vid Hägna                                
81:358 Aspskog NO Hägna                                            
81:359 Naturreservatet Girabäcken                                  
81:360 Länsmansgårdens askallé                                     
81:361 Bäckdal SV Hägna                                            
81:362 Lövrik barrnaturskog SV Hägna                               
81:363 Grova lövträd vid Bultagården i Uppgränna                   
81:364 Ädellövskog O Bultagården                                   
81:365 Ekhage O Uppgränna                                          
81:366 Alsumpskog SO Uppgränna                                     
81:367 Naturreservatet Vretaholms eklandskap                       
81:368 Lönnallé vid Ängsholmen                                     
81:369 Allé intill ekhagen vid Villa Vretaholm                     
81:370 Lindallé vid Vretaholm                                      
81:371 Hagmark med löv- och barrträd O Mällby                      
81:372 Örtrik allund O Mällby                                      
81:373 Trädklädd kulturbetesmark O Mällby                          
81:374 Ädellövskog och rasbrant O Mällby                           
81:375 Brant i ädellövskog NV Mårtenstorp                          
81:376 Ädellövskog kring Åsabäcken O Gränna                        
81:377 Hagmark och grova träd S Jorstorp                           
81:378 Betesmarker S Jorstorp                                      
81:379 Barrskog SV S Jorstorp                                      
81:380 Lövrik barrnaturskog vid Lilla Roten                        
81:381 Östvänd berg- och rasbrant vid Stora Roten                  
81:382 Gammal tallskog och en grov ek på Kråkö                     
81:383 Tallskog på ön Anungen                                   
81:384 Lövskogsområde på Nilsö                                     
81:385 Hällmarkstallskog på Nilsö                                  
81:386 Alsumpskog på Nilsö                                         
81:387 Lövskog på Nilsö                                            
81:388 Lövträdsrik barrskog på Jonsö                               
81:389 Lövskog på Jonsö                                            
81:390 Ekhagar och ekar vid Aranäs                                 
81:391 Lövängsrest vid Aranäs                                      
81:392 Allè och grova träd kring Aranäs herrgård                   
81:393 Spärrgreniga ekar vid Aranäs                                
81:394 Tallskogsklädd betesmark som ansluter till brant vid 
Aranäs 
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81:395 Naturreservatet Kattehålet vid Stabbarp                     
81:396 Blandlövhage av ek och lind vid Fattarp                     
81:397 Ören                                                        
81:398 Lövskogsområde vid Sandvik och Västanå                      
81:399 Västanås ädellövskogsklädda branter samt delar av 
Röttleån  
81:400 Bokskog S Västanå                                           
81:401 Blandskog och spärrgreniga ekar vid Västanå                 
81:402 Tallskog vid Torstorp                                       
81:403 Barrnaturskog vid Torstorp                                  
81:404 Brant med tallskog N Torstorp                               
81:405 Bergbrant med barrskog N Torstorp                           
81:406 Grova ädellövträd vid Torstorp                              
81:407 Ravin med ek och hassellund vid Torstorp                    
81:408 Hagmark med löv- och barrträd vid Torstorp                  
81:409 Bergbrant och alsumpskog NO Torstorp                        
81:410 Lövskogslund O Torstorp                                     
81:411 Barrnaturskog SO Torstorp                                   
81:412 Barrnaturskog NV Aranäs                                     
81:413 Lövskog NV Aranäs                                           
81:414 Hagmark N Aranäs                                            
81:415 Bergbrant N Aranäs                                          
81:416 Bergbranter SV Bjällebäck                                   
81:417 Barrskogsbeklädd bergbrant V Bjällebäck                     
81:418 Lövskogslund V Bjällebäck                                   
81:419 Lövträdsrik barrskog SO Iglasjön                            
81:420 Bergbrant med barrnaturskog SO Iglasjön                     
81:421 Rasbrant SV Iglasjön                                        
81:422 Tallskog S Iglasjön                                         
81:423 Iglasjön                                                    
81:424 Lövhage vid Norra Boarp                                     
81:425 Barrskog S Norra Boarp                                      
81:426 Hamlade askar vid Norra Boarp                               
81:427 Bäckravin och grova ädellövträd NV Norra Boarp              
81:428 Lövträdsrik barrskog V Mårtenstorp                          
81:429 Barrblandskog SO Mårtenstorp                                
81:430 Barrskog SO Mårtenstorp                                     
81:431 Barrskog vid Mellby                                         
81:432 Naturreservatet Jordanstorp                                 
81:433 Lövskog kring skogsbäck O Jordanstorp                       
81:434 Barrskogsbrant V Björket                                    
81:435 Ekskog N Jordanstorp                                        
81:436 Barrblandskog N Jordanstorp                                 
81:437 Bergbrant med lövrik barrnaturskog O Påsatorpet             
81:438 Sumpskogar SO Kabbarp                                       
81:439 Brant O Kabbarp                                             
81:440 Odlingslandskapet kring Kabbarp                             
81:441 Lövskogslund V Berghem                                      
81:442 Blandsumpskog SV Berghem                                    
81:443 Lövträdsrik barrskog SO Berghem                             
81:444 Betesmark vid Gränna prästgård                              
81:445 Hedädellövskog SV Kabbarp                                   
81:446 Alsumpskogar V Påsatorpet                                   
81:447 Bergbrant med ädellövskog S Påsatorpet                      
81:448 Betesmark N Påsatorpet                                      
81:449 Beteshagar och hamlade askar vid Kaxtorp                    
81:450 Barrskog 1 km O Brahehus                                    
81:451 Barrblandskog 1 km O Brahehus                               
81:452 Gammal ek 1 km NO Brahehus                                  
81:453 Grov gammal ek 1 km NO Brahehus                             
81:454 Östvänd brant 1 kn NO Brahehus                              
81:455 Alsumpskog 1 km NO Brahehus                                 
81:456 Skogsområde längs med Girabäcken                            
81:457 Skog- och myrmosaik SO Hägna                                
81:458 Barrsumpskog SO Brahehus                                    
81:459 Grova vårdträd av lind och lönn SO Brahehus                 
81:460 Barrnaturskog N Kabbarp                                     
81:461 Myrmosaik SO Brahehus                                       

81:462 Rasbrant O Brahehus                                         
81:463 Betesmarker och en hamlad askallè vid Norra Jorstorp        
81:464 Betesmarker och hamlade träd kring Tuggarp                  
81:465 Betesmarker vid Måleskog                                    
81:466 Ädellövskog och igenväxande betesmark V Långliden           
81:467 Betesmark S Långliden                                       
81:468 Hamlad ask NV Långliden                                     
81:469 Betesmark vid Mörstorp                                      
81:470 Betesmark S Mörstorp                                        
81:471 Betesmark och hamlade träd vid Vändelstorp                  
81:472 Betesmark V Vändelstorp                                     
81:473 Grova träd kring Västanå slott                              
81:474 Branter NO Dottemålen                                       
81:475 Lövsumpskog N Åsa by                                        
81:476 Ädellövträd väster om Galgen                                
81:477 Grännaberget                                                
81:478 Gamla ekar 200m norr om Riddersberg                         
81:479 Alkärr i Jorstorp                                           
81:480 Åkerholmar med grova ädellövträd S Jorstorp                 
81:481 Gammal grov ek N Ravelsmark                                 
81:482 Bunn                                                        
81:483 Röttleån     

Visingsö                                               
82:001 Södra gravfältet på Visingsö                                
82:002 Mellersta gravfältet på Visingsö                            
82:003 Erstad kärr                                                 
82:004 Fågellokal på norra Visingsö                                
82:005 Visingsö ekskog                                             
82:006 Strandbranterna mellan Näs och Stigby                       
82:007 Vättern    

Ölmstad                                                 
83:001 Betesmarker vid Perstorp                                    
83:002 Alsumpskog och ekhage V Äng                                 
83:003 Lövklädd hagmark V Äng                                      
83:004 Blandlövhage av björk och asp i centrala Ingeryd            
83:005 Öppen betsmark i centrala Ingeryd                           
83:006 Öppen betesmark N Ingeryd                                   
83:007 Betesmarker vid Drevseryd                                   
83:008 Ängsmark vid Ledseryd SO om Ölmstad                         
83:009 Betesmarker vid Ledseryd SO om Ölmstad                      
83:010 Blandlövhage och en spärrgrenig ek vid Korparp              
83:011 Ekhage i södra Brötjemark                                   
83:012 Betesmarker vid Brötjemark                                  
83:013 Talldominerade hagar vid Ormestorp                          
83:014 Blandlövhagar vid Ormestorp                                 
83:015 Betesmarker vid Ormestorp                                   
83:016 Betesmarker vid Björkeberg och Udderyd                      
83:017 Öppen betesmark vid Ängaskog                                
83:018 Trädbeklädda betesmarker vid Björstorp                      
83:019 Betad skog och trädbeklädda betesmarker vid Ryd             
83:020 Ekhagar vid Ryd                                             
83:021 Hassellund nedanför Spökeberget vid Ryd                     
83:021 Hassellund nedanför Spökeberget vid Ryd                     
83:022 Rasbrant vid Spökebergets fot vid Ryd                       
83:023 Hamlingsområde vid Öland                                    
83:024 Hovaskog                                                    
83:025 Lövklädd hagmark och brant vid Hovaskog                     
83:026 Betesmarker vid Hovaskog                                    
83:027 Betesmarker vid Ryd                                         
83:028 Betesmarker vid Ånaryd                                      
83:029 Restaurerbar betesmark vid Björnaryd                        
83:030 Betesmark vid Björnaryd                                     
83:031 Betesmarker vid Kullen och Väderberg                        
83:032 Betesmarker vid Gudmunderyd                                 
83:033 Ekhagar vid Gudmunderyd                                     
83:034 Grova ädellövträd vid Håknarp                               
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83:035 Betesmarker vid Tokeryd/Perstorp                                    
83:036 Betesmark V Tokeryd                                         
83:037 Lövklädd hagmark vid Långeberg                              
83:038 Hassellund vid Långeberg                                    
83:039 Lövrik barrnaturskog vid Smedjeberg                         
83:040 Hagmark med löv- och barrträd norr om Udderyd               
83:041 Hagmark och åkerholmar i södra Brötjemark                   
83:042 Ekhage och allé vid Ängaskog                                
83:043 Damm vid Prästekvarn                                        
83:044 Grova ädellövträd vid Haga                                  
83:045 Lövklädd Hagmark i södra Haga                               
83:046 Blandlövhage av björk-asp vid Alboga                        
83:047 Alléer vid Alboga kvarn                                     
83:048 Betad skog NV Alboga                                        
83:049 Ekhage 1 km N Ingeryd                                       
83:050 Hassellund och källpåverkad mark 1 km N Ingeryd             
83:051 Öppen hagmark 1 km N om Ingeryd                             
83:052 Igenvuxna lövängar vid Botarp                               
83:053 Bergbrant S Finnarp                                         
83:054 Brantskog V om Bunns södra strand                           
83:055 Öppen betesmark vid Björnaryd                               
83:056 Bäckmiljö N Karlhem                                         
83:057 Hedädellövskog vid Ansestorp                                
83:058 Blandsumpskog N Korparp                                     
83:059 Berg och rasbrant vid Ledseryd                              
83:060 Brantskog vid Drevseryd                                     
83:061 Brantskog N Perstorp                                    
83:062 Grova ädellövträd vid Drevseryd                             
83:063 Sumpskog Ö Vättersmålen                                     
83:064 Ädellövskog vid Sjöbergen                                   
83:065 Brantskog N Gudmunderyd                                     
83:066 Betad barrskog N Gudnunderyd                                
83:067 Sydvänd bergbrant Ö Hovaskog                                
83:068 Aspblandskog Ö om Hovaskog                                  
83:069 Östvänd berg- och rasbrant med lind V Ryd                   
83:070 Barrskog vid Ölandsberget                                   
83:071 Bergbrant med grova ädellövträd V Skraparp                  
83:072 Hamlade skogslindar vid Björstorp                           
83:073 Sprickdal vid Siggarp                                       
83:074 Alsumspskog vid Björstorp                                   
83:075 Lövrik barrskog vid Björstorp                               
83:076 Bergbrant norr om Vätterhus                                 
83:077 Västvänd brant Ö Sjöbergen                                  
83:078 Betesmarker S Skraparp                                      
83:079 Betesmark Ö Udderyd                                         
83:080 Allé och betesmarker vid Tokeryd                            
83:081 Ekhagar kring Ölmstad kyrka                                 
83:082 Igenvuxen Betesmark vid Åkesberg                            
83:083 Betesmark i Ölmstad                                         
83:084 Ölmstad Björkpark                                           
83:085 Brant vid Botarp                                            
83:086 Ädellövskogskant vid Botarp                                 
83:087 Alkärr V Botarp                                             
83:088 Lövrik slänt V Bunn                                         
83:089 Bäckdrog V Bunn                                             
83:090 Ekar SO Ingeryd                                             
83:091 Lövskogsklädd slänt vid Tolarp                              
83:092 Lövsumpskog N Korparp                                       
83:093 Vidkroniga ekar vid Ledseryd                                
83:094 Hagmarksskog vid Ledseryd                                   
83:095 Ingerydsdalen Ö om Ölmstad                                  
83:096 Hagmarkerna vid Skäggbolet                                  
83:097 Skogsbäckar vid Tuveryd                                     
83:098 Hagmarksskog  V Tokeryd                                     
83:099 Brant och aspbestånd vid Skogsberg                          
83:100 Ek-tallskog vid Ängaskog                                    
83:101 Östvända lövdominerade bergbranter vid Siggarp              
83:102 Tallskog vid Siggarp                                        

83:103 Tallskog SV Öland                                           
83:104 Brant S Smedjebergen                                        
83:105 Alkärr och lövsluttning vid Björstorp                       
83:106 Ädellövträd vid Vättershus                                  
83:107 Ölabergen och Sjöbergen                                     
83:108 Betesmarker vid Kopparp                                     
83:109 Lövklädd hagmark O Sandvik                      
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Bilaga �. Riksintressen för naturvården 
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Bilaga �. Natura �000-områden
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Bilaga �. Naturreservat
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 Bilaga 6. Bergrundskarta
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Bilaga 7. Jordtäckets former

Bilden är från Sveriges Nationalatlas, boken Berg och jord. Där beskrivs naturligtvis hela landets berg och jordar, men 
här återges endast Götaland. Sveriges Nationalatlas har webb-adress www.sna.se
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Bilaga 8. Rödlistade arter 

Förteckning över nationellt rödlistade arter som förekommer i Jönköpings kommun. Listan bygger på ett ut-
drag ur länsstyrelsens databas över hotade arter från december 2009 med en del egna tillägg. Endast arter med 
fynd gjorda efter 1980 redovisas. 

Latinskt namn Svenskt namn Kategori

Alger
Nostoc zetterstedtii Sjöhjortron NT

Bottenfauna
Gerris gibbifer Knölskräddare NT
Margaritifera margaritifera Flodpärlmussla VU

Rhithrogena germanica NT
Valvata macrostoma Sumpkamgälsnäcka NT

Wormaldia occipitalis VU

Evertebrater

Abraeus granulum VU
Acicula polita Nålsnäcka VU
Adscita statices Allmän metallvingesvärmare NT
Agrilus laticornis Kamhornad praktbagge NT
Allecula morio Gulbent kamklobagge NT
Amiota basdeni Basdens savdaggfluga VU
Ampedus cinnabarinus Barkrödrock NT
Ampedus nigroflavus Orange rödrock NT
Anaglyptus mysticus Prydnadsbock NT

Ancistronycha cyanipennis NT
Andrena hattorfiana Väddsandbi VU
Anisoxya fuscula Dubbelhårig brunbagge VU
Apalus bimaculatus Bibagge NT
Aphodius merdarius Streckdyngbagge EN
Argynnis niobe Hedpärlemorfjäril NT

Atomaria diluta NT
Bulgarica cana Östspolsnäcka VU
Cheiridium museorum Dvärgklokrypare NT
Cis quadridens Tretandad svampborrare NT
Corticeus bicolor Tvåfärgad barksvartbagge NT
Cupido minimus Liten blåvinge NT
Dinothenarus pubescens Silverhårig storkortvinge EN
Digitivalva arnicella Slåttergubbemal EN
Diplocoelus fagi Enfärgad brandsvampbagge NT
Dorcatoma substriata Sprängtickgnagare NT
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Dufourea halictula Monkesolbi VU
Ena montana Större barksnäcka VU
Ernoporicus caucasicus Sydsvensk lindborre NT
Eustroma reticulata Nätådrig parkmätare NT
Gnorimus nobilis Ädelguldbagge NT
Grammoptera ustulata Gulbent grenbock NT
Hallomenus axillaris Punkterad brunbagge NT
Hamearis lucina Gullvivefjäril VU
Hemaris tityus Svävfluglik dagsvärmare NT
Hesperia comma Silversmygare NT
Leptura revestita Almblombock EN
Lestica subterranea Rovstekel NT
Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge NT
Macrogastra ventricosa Bukspolsnäcka NT
Melitaea cinxia Ängsnätfjäril NT
Melitaea diamina Kovetenätfjäril NT

Microrhagus lepidus NT
Mordellistena variegata Gulhornad gaddbagge NT
Mycetochara humeralis Mindre svampklobagge NT
Nothorhina punctata Reliktbock NT
Omphiscola glabra Smal dammsnäcka VU
Onthophagus fracticornis Krokhorndyvel NT

Opilo mollis NT
Orchesia minor Liten brunbagge NT

Ozyptila gertschi NT

Phloeophagus lignarius NT

Phloeophagus thomsoni NT

Phloeophagus turbatus NT
Phloiotrya rufipes Svartbrun brunbagge NT

Phyllodrepa vilis NT
Pseudeuglenes pentatomus Korthornad ögonbagge VU
Pyrrhidium sanguineum Rödhjon NT

Sibinia primita NT
Tetrops starkii Askdvärgbock NT
Trypophloeus asperatus Aspborre NT
Xanthorhoe biriviata Springkornfältmätare NT

Xyletinus ater NT

Xyletinus longitarsis NT
Xylotrechus pantherinus Sälggetingbock NT
Zygaena filipendulae Allmän bastardsvärmare NT
Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare NT
Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare NT
Zygaena viciae Liten bastardsvärmare NT

Latinskt namn Svenskt namn Kategori
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Latinskt namn Svenskt namn Kategori
Fåglar (huvudsakligen häckfåglar)
Acrocephalus arundinaceus Trastsångare NT
Alcedo atthis Kungsfiskare VU
Anas acuta Stjärtand NT
Anas clypeata Skedand NT
Anas querquedula Årta VU
Aquila chrysaetos Kungsörn NT
Asio flammeus Jorduggla NT
Botaurus stellaris Rördrom NT
Athya ferina Brunand NT
Bubo bubo Berguv NT
Carduelis cannabina Hämpling NT
Caprimulgus europaeus Nattskärra VU
Carpodacus erythrinus Rosenfink NT
Columba oenas Skogsduva NT
Coturnix coturnix Vaktel NT
Crex crex Kornknarr VU
Dendrocopos minor Mindre hackspett NT
Emberiza hortulana Ortolansparv VU
Falco peregrinus Pilgrimsfalk VU
Ficedula parva Mindre flugsnappare NT
Gallinago media Dubbelbeckasin NT
Gavia stellata Smålom NT
Haliaeetus albicilla Havsörn NT
Jynx torquilla Göktyta NT
Lanius collurio Törnskata NT
Locustella fluviatilis Flodsångare VU
Locustella naevius Gräshoppsångare NT
Mergus albellus Salskrake NT
Nucifraga caryocatactes Nötkråka NT
Numenius arquata Storspov NT
Oriolus oriolus Sommargylling EN
Parus palustris Entita NT
Perdix perdix Rapphöna NT
Pernis apivorus Bivråk EN
Philomacus pugnax Brushane VU
Phylloscopus trochiloides Lundsångare VU
Podiceps auritus Svarthakedopping VU
Podiceps nigricollis Svarthalsad dopping VU
Porzana porzana Småfläckig sumphöna VU
Remiz pendulinus Pungmes VU
Riparia riparia Backsvala NT
Streptopelia decaocto Turkduva VU
Tachybaptus ruficollis Smådopping NT
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Kärlväxter
Alchemilla xanthochlora Kustdaggkåpa NT
Allium carinatum Rosenlök EN
Alyssum alyssoides Grådådra VU
Anthemis arvensis Åkerkulla NT
Asplenium adulterinum Brunbräken VU
Bidens radiata Grönskära EN
Botrychium matricariifolium Rutlåsbräken VU
Bromus arvensis Renlosta EN
Camelina microcarpa Sanddådra VU
Campanula cervicaria Skogsklocka NT
Carex hartmanii Hartmansstarr VU
Carex pulicaris Loppstarr VU
Consolida regalis Riddarsporre NT
Dianthus armeria Knippnejlika EN
Drymocallis rupestris Trollsmultron VU
Epipogium aphyllum Skogsfru NT
Euphrasia micrantha Ljungögontröst VU
Euphrasia rostkoviana ssp. fennica Finnögontröst EN
Gentianella campestris Fältgentiana VU
Gypsophila muralis Grusnejlika EN
Holosteum umbellatum Fågelarv VU
Lappula deflexa Stickelfrö VU
Lappula squarrosa Piggfrö EN
Lathyrus tuberosus Knölvial VU
Leonurus cardiaca Hjärtstilla NT
Limosella aquatica Ävjebrodd NT
Lithospermum officinale Stenfrö NT
Lunaria rediviva Månviol NT
Lycopodiella inundata Strandlummer NT
Lythrum portula Rödlånke NT
Malva pusilla Vit kattost VU
Nepeta cataria Kattmynta EN
Pedicularis sylvatica Granspira NT
Pilularia globulifera Klotgräs VU
Poa remota Storgröe NT
Potamogeton compressus Bandnate VU
Pseudorchis albida Vityxne EN
Pulsatilla vernalis Mosippa VU
Raphanus raphanistrum Åkerrättika NT
Rubus pruinosus Hallonbjörnbär NT
Salix daphnoides ssp. Daphnoides Daggvide NT
Salix hastata ssp. vegeta Källblekvide VU
Setaria viridis Kavelhirs NT

Latinskt namn Svenskt namn Kategori
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Latinskt namn Svenskt namn Kategori
Stachys arvensis Åkersyska VU
Stellaria neglecta Bokarv VU
Taraxacum euryphyllum Bredskaftad fläckmaskros EN
Taraxacum maculigerum Fläckmaskros NT
Taraxacum subalpinum Flottmaskros EN
Taxus baccata Idegran NT
Thesium alpinum Spindelört NT
Thymus pulegioides Stortimjan VU
Vicia pisiformis Ärtvicker EN
Vicia villosa Luddvicker NT

Lavar
Arthonia byssacea Ekpricklav VU
Bacidia incompta Savlundlav VU
Biatoridium monasteriense Klosterlav NT
Bryoria bicolor Broktagel VU
Buellia violaceofusca Blyertslav NT
Calicium abietinum Vedspik VU
Caloplaca biatorina Visingsölav EN
Caloplaca lucifuga Skuggorangelav NT
Chaenotheca cinerea Blekskaftad nållav VU
Chaenotheca gracilenta Smalskaftslav VU
Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT
Chaenotheca hispidula Parknål NT
Cladonia parasitica Dvärgbägarlav NT
Cliostomum corrugatum Gul dropplav NT
Collema nigrescens Läderlappslav NT
Collema occultatum Skorpgelelav NT
Collema subnigrescens Aspgelélav NT
Cyphelium notarisii Sydlig sotlav CR
Cyphelium sessile Parasitsotlav NT
Cyphelium tigillare Sydlig ladlav NT
Degelia plumbea Blylav VU
Gyalecta flotowii Blek kraterlav NT
Gyalecta truncigena Mörk kraterlav NT
Gyalecta ulmi Almlav NT
Hypogymnia bitteri Knottrig blåslav NT
Lecanographa amylacea Gammelekslav VU
Lobaria pulmonaria Lunglav NT
Lobaria scrobiculata Skrovellav NT
Megalaria grossa Ädellav NT
Menegazzia terebrata Hål-lav VU
Mycobilimbia pilularis Stor knopplav NT
Nephroma laevigatum Västlig njurlav NT
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Latinskt namn Svenskt namn Kategori
Opegrapha ochrocheila Orangepudrad klotterlav NT
Opegrapha vermicellifera Stiftklotterlav VU
Pannaria conoplea Grynlav VU
Physcia leptalia Fransrosettlav DD
Physconia grisea Grynig dagglav NT
Ramalina baltica Hjälmbrosklav NT
Ramalina obtusata Trubbig brosklav VU
Schismatomma decolorans Grå skärelav NT
Schismatomma pericleum Rosa skärelav NT
Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT
Sclerophora farinacea Brunskaftad blekspik NT
Sclerophora peronella Liten blekspik NT
Scoliciosporum pruinosum Frostig trädgrönelav DD
Sphinctrina leucopoda Liten parasitspik EN
Sphinctrina turbinata Kortskaftad  parasitspik NT

Mossor
Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT
Apometzgeria pubescens Luden bandmossa EN
Bryum funckii Stor silverbryum VU
Calypogeia suecica Vedsäckmossa VU
Cephalozia catenulata Stubbtrådmossa NT
Cololejeunea calcarea Spindelmossa VU
Cynodontium fallax Praktklipptuss NT
Dicranum viride Barkkvastmossa EN
Didymodon spadiceus Bäcklansmossa VU
Hamatocaulis vernicosus Käppkrokmossa NT
Hygrohypnum eugyrium Skogsbäckmossa NT
Loeskeobryum brevirostre Västlig husmossa NT
Lophozia ascendens Liten hornflikmossa NT
Metzgeria conjugata Stor bandmossa NT
Neckera pennata Aspfjädermossa NT
Plagiothecium platyphyllum Bäcksidenmossa NT
Trichocolea tomentella Dunmossa NT

Svampar
Abortiporus biennis Klumpticka NT
Amanita celiliae Jättekamskivling NT
Amylocorticium subincarnatum Rosa jodskinn NT
Antrodia macra Videticka NT
Antrodia pulvinascens Veckticka NT
Artomyces pyxidatus Kandelabersvamp NT
Biscogniauxia cinereolilacina Linddyna VU
Boletus appendiculatus Bronssopp NT
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Latinskt namn Svenskt namn Kategori
Boletus radicans Rotsopp NT
Camarops tubulina Gransotdyna NT
Cantharellus melanoxeros Svartnande kantarell NT
Ceriporiopsis subvermispora Kristallporing NT
Clavaria zollingeri Violett fingersvamp NT
Clavulinopsis cinereoides Trubbfingersvamp NT
Climacodon septentrionalis Grentaggsvamp NT
Cortinarius caesiostramineus Blekspindling NT
Dentipellis fragilis Skinntagging NT
Elaphomyces anthracinus Svart hjorttryffel VU
Elaphomyces maculatus Slät hjorttryffel VU
Elaphomyces leveillei Torvhjorttryffel NT
Elaphomyces striatosporus Strimsporig hjorttryffel EN
Entoloma prunuloides Mjörödskivling VU
Entoloma versatile Grön rödhätting NT
Fistulina hepatica Oxtungssvamp NT
Geastrum coronatum Mörk jordstjärna NT
Geastrum minimum Liten jordstjärna VU
Genea verrucosa Knottertryffel NT
Geoglossum littorale Strandjordtunga EN
Grifola frondosa Korallticka NT
Hapalopilus salmonicolor Laxticka VU
Hericium coralloides Koralltaggsvamp NT
Hydnellum geogenium Gul taggsvamp NT
Hygrocybe citrinovirens Gröngul vaxskivling VU
Hygrocybe flavipes Lila vaxskivling NT
Hygrocybe ingrata Rodnande lutvaxskivling VU
Hygrocybe ovina Sepiavaxskivling EN
Hygrocybe phaeococcinea Mörk blodvaxsskivling NT
Hygrocybe punicea Scharlakansvaxskivling NT
Hygrocybe radiata Strålvaxskivling VU
Hygrocybe russiocoriacea Lädervaxskivling NT
Hygrocybe spadicea Dadelvaxskivling VU
Hygrocybe splendidissima Praktvaxskivling NT
Hypoxylon vogesiacum Almdyna VU
Inonotus cuticularis Skillerticka VU
Inonotus dryadeus Tårticka EN
Inonotus tomentosus Luddticka NT
Junghuhnia nitida Rosenporing NT
Junghuhnia separabilima Fransig ockraporing DD
Kavinia alboviridis Gröntagging NT
Kavinia himantia Narrtagging NT
Lentaria epichnoa Vit vedfingersvamp NT
Lepiota ochraceofulva Doftfjällskivling VU
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Latinskt namn Svenskt namn Kategori
Leptosporomyces roseus Rosentrådsskinn DD
Lycoperdon echinatum Igelkottsröksvamp NT
Lycoperdon mammiforme Slöjröksvamp VU
Microglossum olivaceum s.lat. Olivjordtunga NT
Nemania confluens Liten ekdyna NT
Oligoporus guttulatus Gropticka VU
Oligoporus placenta Laxporing VU
Pachykytospora tuberculosa Blekticka NT
Pachyphloeus citrinus Kratertryffel DD
Pachyphloeus melanoxanthus Vårtig kratertryffel DD
Perenniporia medulla-panis Brödmärgsticka NT
Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT
Phellinus populicola Stor aspticka NT
Phylloporia ribis Krusbärsticka NT
Porphyrellus porphyrosporus Dystersopp NT
Ramaria paludosa Kärrfingersvamp VU
Sarcodon scabrosus Skrovlig taggsvamp VU
Skeletocutis lenis Gräddporing VU
Spongipellis spumea Skumticka NT
Stropharia albocrenulata Tårkragskivling NT
Volvariella bombycina Silkesslidskivling VU
Xylobolus frustulatus Rutskinn NT

Däggdjur
Barbastella barbastellus Barbastell EN
Lutra lutra Utter VU
Lynx lynx Lodjur VU
Myotis mustacinus Mustaschfladdermus VU
Myotis nattereri Fransfladdermus VU
Pipistrellus nathusii Trollfladdermus NT

Kräl- och groddjur
Coronella austriaca Hasselsnok VU
Lacerta agilis Sandödla VU

Fiskar
Anguilla anguilla Ål CR
Astacus astacus Flodkräfta EN
Coregonis trybomi Vårlekande siklöja CR
Lampetra fluviatilis Flodnejonöga NT
Salvelinus umbla Storröding EN
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Tack
I arbetet med naturvårdsprogrammet har ett antal 
personer och föreningar bidragit med värdefull 
information och synpunkter. Till er alla vill vi rikta 
ett varmt tack.

Botaniska sällskapet i Jönköping
Centerpartiet Jönköpings kommunkrets
Folkpartiet Liberalerna
Gränna Skogsgrupp
Göte Bengtsson
Hakarps Hembygdsförening
Hovslätts Hembygdsförening
John O Norrman 
Jönköpings Fågelklubb
LRF Jönköpings kommungrupp
Miljöpartiet de Gröna i Jönköpings kommun
Naturskyddsföreningen Huskvarna-Gränna
Naturskyddsföreningen i Bankeryd
Naturskyddsföreningen i Jönköping
Peter Wredin
Simon Jonegård
Skogsstyrelsen, Jönköpings distrikt
Strömsbergsföreningen
Tabergs Bergslags Hembygdsförening
Vänsterpartiet Jönköping
Åke Albinsson
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