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Naturområden runt Gislaved
Gislaved har förmånen att ha ett varierande och intressant ut-
bud av olika angränsande naturområden. Relativt stora delar är 
myrmark eller blötare skogsmark, men även Nissan som rinner 
rakt igenom orten bidrar med en vattenrikmiljö som erbjuder 
stora möjligheter för flora och fauna. 

Runt om Nissan, mestadels i södra delen, domineras av lövskog 
medan resten av skogsbeståndet till största del består av barr. 
Ett undantag från detta är dock kilarna och Seths hage som 
även de till större delen består av lövskog. 

Det nyanlagda våtmarksområdet, Rastamossen, söder om Gis-
laved har blivit en ekologisk succé med ett sprudlande fågelliv. 
Dessutom ligger Anderstorps Store Mosse öster om Gislaved 
och erbjuder en mycket värdefull miljö för flera arter som trivs 
på sydsvenska högmossar. 

Varierat utbud av natur-
områden

Områden med lövskog, 
men estadels dominerat 
av barrskog

Många viktiga naturom-
råden

Foto nedan:
Nissan, här nere vid 
Holmen
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GENERELLT
Skogsmarker
Den här gruppen innefattar både lövskog och barrskog (men 
även olika blandningsgrader av dessa). Ur ekologisk aspekt är 
det viktigt att ha en blandad sammansättning av områden med 
olika trädslag och erbjuda en bred vidd av olika biotoper. Det 
är även viktig ur både ekonomisk, rekreations och ekologisk 
aspekt att ha en bra fördelning av ålder på skogsområdena. 

Beroende på områdets förutsättningar, användning och läge 
krävs olika strategier och planer som är anpassade till detta. Är 
det ett område som bör bevaras ur ekologisk aspekt, eller är det 
ett viktigt område för rekreation, eller passar det för att bedriva 
vinstinriktat skogsbruk. Inte sällan är det en blandning av dessa 
tre och då kan tvister uppstå då de olika aspekterna kräver 
olika tillvägagångssätt. 

Gräsmarker
De gräsmarker som finns kvar idag där det bedrivs jordbruk 
blir allt färre och färre. Inte heller bedrivs jordbruket på samma 
sätt som förr vilket har lett till att flera arter som innan var 
vanliga har i dagsläget svårt att klara sig. Men jordbruket har 
ännu en viktig roll för en stor grupp av arter både inom flora 
och fauna. Det gäller att främja och på alla sätt underlätta för 
de som vill bedriva jordbruk och ge dem erkännande för vad de 
åstadkommer och det arbete de lägger ned. 

För att skapa ett starkare skydd för utsatta områden behöver 
man öka intresset och medvetenheten om dessa. Men för att i 
många fall lyckas behöver man troligen försöka hitta fler sätt 
att låta allmänheten se den speciella miljö som detta skapar, 

vilket som sagt idag kan vara svårt att göra. Det kan vara svårt 
för den enskilde personen att känna att en liten blomma som 
växt mitt ute i en hagmark och är mycket viktig att försöka 
rädda om denna person ändå inte har någon möjlighet att se 
den, förstå den eller ens veta att den verkligen finns där.

Det finns även de gräsområden som inte används i jordbruket 
men som ändå har en viktig funktion i landskapet, dessa kanske 
ligger så att de endast slåttras en gång per år för att se respekta-
bla ut. I många fall kan dessa bli buffertzoner för flera arter.

Våtmarker
Våtmarker har många viktiga funktioner så som: livsmiljö för 
flera växter och djur, kvävereducerare, flödesutjämnare, rening 
av vatten och grundvattenmagasin. Ur ekonomiska aspekter,  
kan de även fungera som viktiga områden för brytning av en-
ergitorv och jordförbättring, men orörda områden har också en 
vägande roll i områdenas vattenbalans.

Inkluderar både löv- och 
barrskog

Vad passa området i 
fråga till?

Foto till höger:
Jordbruksområdet i västra 
Gamla Henja Bostadsom-
råde

Jordbruksmarkerna fortsät-
ter att minska i omfattning

De är viktiga habitat för 
flera arter

Öka intresse och med-
vetenhet genom att öka 
möjligheterna att se den 
speciella biotopen eller 
arten

Finns gräsmarker utanför 
jordbruket som nu får en 
allt viktigare roll

Foto till höger:
Rastamossens våtmark 
med underbar vy

Foto längst till höger:
Exempel på vanlig skogs-
mark med lövinslag

Viktiga habitat, kvävere-
ducerare, reningsområ-
den, rekreationsområden 
och jämnar ut flödet
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SPECIFIKA OMRÅDEN
Nissan
Nissan som rinner igenom kommunen från norr till söder bidrar 
med stora värden för Gislaveds tätort, vilket även kan ses i ÖP 
06 då Nissans nedre del (nedströms Nissansjöarna) har klassats 
som högt naturvärde. Dess meandersystem har skapat ett le-
vande område som visar på naturens eroderande och ackumule-
rande processer, dessa har i sin tur skapat förutsättningar för ett 
rikt djur och växt liv. Ån har inte bara höga ekologiska värden 
utan är viktiga rekreationsområden både som strövområde och 
kanotled, och den används även som kraftkälla för flera kraft-
stationer. 

I ÖP 06 fastställs målet att göra Nissan till ett kärnområde för 
biologisk mångfald, men vikt har även lagts på att bibehålla 
den goda vattenkvalitén och förstärka det biologiska livet i 
Nissan. Man har även här slagits fast att ravinens sidor, botten 
och å-fåra med meanding och korvsjöar inte får förändras ge-
nom mänsklig påverkan i form av bebyggelse eller schaktning. 
Dock kan mindre markarbeten som främjar friluftslivet godtas. 
Skadade partier ska om möjligt även återställas.  

Anderstorps Store Mosse
Anderstorps mosse, som kan ses i nordvästra delen av kartan, 
har stora öppna mossplaner med inslag av kärr, trädklädda myr-
marker och gölkomplex. Området har mycket höga naturvärden 
som är kopplade dels till fågellivet och dels är förhållandevis 
ostört. Den är ett bra exempel på en västsvensk högmosse och 
området är skyddat av Riksintresse för naturvård, Myrskydds-
planen och Natura 2000. Anderstorps Store Mosse planeras att 
bli naturreservat inom en snart framtid. Påverkan från drag-
ningen av 27an bör utredas och på bästa sätt minimeras. 

Rastamossens våtmark
I södra delen ligger detta område där alldeles nyligen 18 ha 
sänktes under vatten för att skapa en våtmark för att förbättra 
kommunens rening av kväve. Det utvecklades snabbt ett myll-
rande fågelliv runt sjöarna. 

Våtmarken har konstruerade öar och ett varierande vattendjup 
vars max ligger mellan 1,5-2 meter. Detta har lett till att flera 
olika arter har funnit en nisch här och allt medans tiden går 
kommer ett mycket komplext växt- och djursamhälle att ut-
vecklas.

Seths Hage
Gammal hagmark som idag är igenvuxen där norra delen är 
kommunal ägd medans södra delen är privatägd. Vegetationen 
består av områden med nästan endast lövskog och ädellövskog, 
men mestadels av lövskog med mer eller mindre inslag av barr. 
I västra delen av område finns områden som helt domineras 
av barrskog, medan östra delen har en mer igenväxande hag-
markskaraktär. Det finns dock ännu stora värden i området, 
men den behöver få en uppdaterad skötselplan och en ordentlig 
uppröjning om man skall lyckas få en mer öppen karaktär på 
Seths Hage.

Vid eventuella förändringar bland stigsystemen i området bör 
man vara medveten om den påverkan och ökning i slitage som 
detta kan innebära. Till att börja med bör en inventering ske 
och sedan ett möte med markägaren till det södra delen för att 
tillsammans utarbeta en strategi.        

Klassat som högt natur-
värde

Mål att utveckla och be-
vara Nissan både ekologin 
och friluftslivet 

Höga naturvärden

Nyanlagt våtlandsområde 
för kväverening

Foto till höger:
Nissan sett från Danska 
vägen

Gammal igenvuxen hag-
mark

Behov av uppdaterad 
skötselplan

Samarbete med markäga-
ren till de södra delarna
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