
Inventering	  av	  skyddsvärda	  kryptogamer	  i	  Osaby	  
Säteri	  
	  
På	  uppdrag	  av	  Smålands	  natur	  har	  skyddsvärda	  kryptogamer	  inventerats	  i	  alléer	  och	  på	  
gårdsträd	  i	  anslutning	  till	  Säteriets	  huvudbyggnad.	  En	  längre	  allé	  utmed	  den	  norrgående	  
vägen	  som	  passerar	  Säteriet	  har	  också	  inventerats.	  Syftet	  har	  varit	  att	  eftersöka	  särskilt	  
skyddsvärda	  kryptogamer.	  Resultatet	  ska	  vara	  ett	  bedömningsunderlag	  inför	  eventuella	  
nertagningar	  av	  träd,	  så	  kallade	  riskträd.	  Rödlistade	  arter	  och	  signalarter	  har	  främst	  
noterats	  i	  samband	  med	  inventeringen.	  Inventeringen	  genomfördes	  den	  30	  september	  
2013	  av	  Naturcentrum	  AB	  (Andreas	  Malmqvist).	  På	  plats	  var	  även	  Sven	  G.	  Nilsson.	  

Resultat	  

Allen	  upp	  till	  Huvudbyggnaden	  
Flera	  mycket	  gamla	  lönnar	  med	  håligheter,	  mulm	  och	  blottad	  ved.	  Många	  av	  träden	  är	  
sannolikt	  mycket	  värdefulla	  för	  insekter,	  fåglar	  och	  fladdermöss.	  Lav-‐	  och	  mossfloran	  är	  
fin	  med	  arter	  som	  ofta	  förekommer	  på	  rikbarksträd	  i	  alléer.	  
	  
Träd	  1:	  
Gammal	  och	  skadad	  lönn	  närmast	  huvudbyggnaden	  i	  den	  södra	  alléraden	  (Figur	  1).	  
Rödlistade	  arter:	  Almlav	  Gyalecta	  ulmi	  (NT).	  Lavbålen	  saknar	  fruktkroppar	  vilket	  gör	  
den	  mer	  svårbestämd.	  Det	  är	  dock	  med	  största	  sannolikhet	  denna	  art.	  	  
	  

	  
Figur	  1.	  Gammal	  lönn	  (Träd	  1)	  med	  almlav.	  



Signalarter:	  Lönnlav	  Bacidia	  rubella,	  gulvit	  blekspik	  Sclerophora	  pallida,	  	  
	  
Övriga	  signalarter	  i	  allén:	  guldlockmossa	  Homalothecium	  sericeum,	  fällmossa	  Antitrichia	  
curtipendula.	  	  

Träd	  runt	  huvudbyggnaden	  
Runt	  huvudbyggnaden	  finns	  flera	  gamla	  lövträd,	  främst	  askar,	  lönnar	  och	  ekar.	  
Asksjukan	  har	  drabbat	  flera	  av	  askarna.	  I	  några	  av	  träden	  finns	  fina	  håligheter	  med	  
mulm	  för	  bland	  annat	  hålträdlevande	  insekter.	  	  
	  
Träd	  2:	  
Gammal	  och	  grov	  ek	  ca	  80	  meter	  norr	  om	  huvudbyggnaden,	  i	  kanten	  av	  liten	  slåtteräng	  
(Figur	  2).	  	  
Rödlistade	  arter:	  Oxtungsvamp	  Fistulina	  hepatica	  (NT).	  	  
	  
Signalarter:	  Sotlav	  Cyphelium	  inquinans,	  gulpudrad	  spiklav	  Calicium	  adspersum.	  
	  

	  
Figur	  2.	  Gammal	  ek	  (Träd	  2).	  
	  
Träd	  3:	  
Gammal	  och	  grov	  ek	  (Figur	  3).	  Cirka	  90	  m	  norr	  om	  huvudbyggnaden	  och	  väster	  om	  träd	  
2.	  	  
Rödlistade	  arter:	  Blyertslav	  Buellia	  violaceofusca	  (NT),	  skuggorangelav	  Caloplaca	  
lucifuga	  (NT),	  rosa	  skärelav	  Schismatomma	  pericleum	  (NT),	  korallticka	  Grifola	  frondosa	  
(NT).	  	  



	  
Signalarter:	  Gulpudrad	  spiklav	  Calicium	  adspersum.	  
	  

	  
Figur	  3.	  Gammal	  ek	  (Träd	  3)	  med	  flera	  sällsynta	  arter.	  
	  
Träd	  4:	  
Gammal	  men	  klen	  lönn	  (Figur	  4)	  vid	  ”kaffegrotta”	  med	  stenbord	  ca	  60	  meter	  NNO	  om	  
huvudbyggnaden.	  	  
	  
Rödlistade	  arter:	  Rosa	  lundlav	  Bacidia	  rosella	  (NT).	  	  
Signalarter:	  Lönnlav	  Bacidia	  rubella.	  
	  
Träd	  5:	  
Gammal	  lönn	  (Figur	  5)	  vid	  ”kaffegrotta”	  med	  stenbord	  ca	  60	  meter	  NNO	  om	  
huvudbyggnaden.	  	  
	  
Rödlistade	  arter:	  Liten	  blekspik	  Sclerophora	  peronella	  (NT).	  	  
Signalarter:	  Lönnlav	  Bacidia	  rubella.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Figur	  4.	  Gammal,	  klen	  lönn.	  
	  

	  
Figur	  5.	  Gammal	  lönn	  med	  mycket	  mossa.	  
	  



Träd	  6:	  
Gammal	  lönn	  (Figur	  6)	  vid	  parkering	  framför	  gården.	  
	  
Rödlistade	  arter:	  Liten	  blekspik	  Sclerophora	  peronella	  (NT).	  	  
Signalarter:	  Lönnlav	  Bacidia	  rubella,	  guldlockmossa	  Homalothecium	  sericeum.	  
	  
Övriga	  signalarter	  runt	  huvudbyggnaden:	  Fällmossa	  Antitrichia	  curtipendula.	  
	  

	  
Figur	  6.	  Gammal	  lönn	  vid	  parkeringen.	  
	  

Allé	  utmed	  vägen	  norrut	  
Vägen	  som	  passerar	  säteriet	  och	  dess	  byggnader	  kantas	  av	  en	  gammal	  och	  varierad	  allé.	  
Allén	  utgörs	  av	  gamla	  askar,	  ekar,	  björkar,	  alar,	  lönnar	  och	  i	  mindre	  omfattning	  rönn,	  
oxel	  och	  lind.	  Vissa	  av	  träden	  har	  värdefulla	  strukturer	  som	  håligheter	  och	  blottad	  ved	  
vilket	  är	  värdefullt	  för	  ved-‐	  och	  hålträdslevande	  organismer.	  
	  
Signalarter:	  Sotlav	  Cyphelium	  inquinans,	  lönnlav	  Bacidia	  rubella,	  grynig	  filtlav	  Peltigera	  
collina,	  guldlockmossa	  Homalothecium	  sericeum,	  fällmossa	  Antitrichia	  curtipendula.	  



Sammanfattande	  bedömning	  
I	  samtliga	  undersökta	  miljöer	  finns	  flera	  mycket	  värdefulla	  träd	  och	  flera	  skyddsvärda	  
arter.	  Förekomsten	  av	  äldre	  och	  ofta	  skadade	  lönnar,	  askar	  och	  ekar	  är	  särskilt	  värdefull	  
för	  den	  biologiska	  mångfalden.	  Detta	  gäller	  även	  bland	  äldre	  träd	  av	  björk	  och	  al	  vilka	  
inte	  alltid	  lyfts	  fram	  i	  naturvårdssammanhang.	  En	  noggrann	  avvägning	  bör	  göras	  mellan	  
åtgärder	  och	  naturvärden.	  I	  området	  finns	  flera	  askar,	  ett	  trädslag	  som	  drabbats	  hårt	  av	  
asksjukan	  och	  därför	  är	  upptagen	  som	  ”Sårbar,	  VU”	  i	  den	  senaste	  rödlistan.	  
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