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Skog Alnarp

Blommande skogslandskap
Vitsippa, blåsippa, nässelklocka....ädellövskogen är ett blommande eldorado.
Floran ”Blommande skogslandskap” beskriver ett 120-tal arter. Dessutom ges tips om att
restaurera och sköta en av våra mest älskade
naturmiljöer.

Det är den första renodlade
floran för ädellövskogen.
– Jag ville göra en bildrik
guide som är lätt att ta med
sig på skogspromenaden. Det
finns så mycket vackert att
upptäcka i fältskiktet för den
som tittar närmre och det blir
roligare när man får insikter
och vägledning, säger bokens
författare Jörg Brunet.
Både i sin forskning, som
professor i ekologi, och privat
ägnar han mycket tid åt ädellövskogen.
Till favoritplatserna hör
Dalby Söderskog som ligger
nära hemmet och bjuder på
många storslagna naturupplevelser. Oftast har han kameran med sig på naturvandringarna. Med tiden har det
blivit ett ansenligt bildarkiv,
vilket kommit väl till pass i
den rikt illustrerade boken.
HAN hoppas att fler ska få
upp ögonen för den unika och
rika naturmiljö som ädellövskogen är.
Utöver arterna beskrivs de

Jörg
Brunet

olika naturtyperna med sina
särdrag och markförhållanden, allt från ekhagar och
hassellundar till bokskog och
lövängar, med spår av forna
tiders lövtäkt.
Ett kapitel ägnas åt hur
floran i ädellövskogen bevaras
genom ett hänsynsfullt och
anpassat skogsbruk.
– Jag hoppas det ska inspirera skogsägarna och ge en
del tips på vägen.
– Med omtanke och planering är det fullt möjligt
att kombinera den brukade
skogen med ett rikt fältskikt.
AVVERKNING genom gallring och luckhuggning kan
snarare vitalisera än skada
växtligheten. Däremot bör
man undvika större kalhuggna ytor.
– Körningen med tunga
skogsmaskiner måste planeras ordentligt för att undvika
skador i den ofta blöta terrängen, säger Jörg Brunet.
ETT HELT annat, och ganska nytt hot, är vildsvinen.
Analysen av provytor i Dalby
Söderskog visar att markvegetationen på några år minst
halverats på flera av ytorna. I
första hand har vit- och gulsipporna drabbats av vildsvinens framfart.
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OFTAST handlar det om att
vårda och tillvarata gamla
lövlundar, men det går också
att forma ny blomsterprakt.
Ett forskningsprojekt i Alnarp
handlar om hur man kan återskapa markfloran i nyplanterad skog. I boken beskrivs ett framgångsrikt
försök att använda kompost
för att hjälpa lundväxter på
traven.
BOKEN är tänkt både för den
naturintresserade allmänheten och de som arbetar med
skog och naturvård. En första
begränsad upplaga säljs under
självkostnadspris för 150 kr
inkl frakt, maila jorg.brunet@
slu.se
– Det här är ett sätt att få ut
kunskap och forskningsresultat som förhoppningsvis kan
ge positiva resultat. Många
värdefulla miljöer har under

Den 100-sidiga floran

några årtionden gått förlorade
genom försummad hänsyn,
men så behöver det inte vara.
Med relativt enkla åtgärder
i skogsbruket kan det rika
fältskiktet bevaras. På så sätt
går brukande och bevarande
hand i hand.
– Med mer kunskap hoppas jag intresset och viljan att
värna de fina miljöerna ökar,
säger Jörg Brunet.
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