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391 86 Kalmar

Remissyttrande: Bildande av naturreservatet Mörtfors i Västerviks och 
Oskarshamns kommuner i Kalmar län

Biologiska sällskapet i Oskarshamn har rätt god kännedom om det område som planeras avsättas som 
naturreservatet Mörtfors, särskilt beträffande de östra delarna. Vi har endast några mindre påpekanden 
till skötselplanen (sifferbeteckningarna avser skötselområden).

• 1:1 Grenrör – kombinationen av andra uppräknade arter gör det troligt att piprör Calamagrostis  
arundinacea avses.

• 1:21 Kavelhirs som växer här hör snarare hemma i klippvegetationen (norr om vägen till Västra 
Ramnebo) än i ekskogen.

• 1:21 Det kan tilläggas att här växer den för trakten ovanliga arten bergjohannesört Hyperium 
montanum. Den insamlades här redan 1920 av R. Sterner och har på senare tid varit mycket 
sparsam, förmodligen till följd av igenväxning.

• 2 Bevarandemål. Plattlummer och ögonpyrola nämns som exempel på för området typiska 
arter. Så vitt vi vet förekommer de inte alls i trakten.

• 5:4 Tuvstarr. Arten är inte känd från området. Troligen avses tuvade former av hundstarr Carex 
nigra.

• 5 Bevarandemål. Klotstarr, spädstarr och repestarr nämns som exempel på för området typiska 
arter. Så vitt vi vet förekommer de inte alls i trakten.

• 6 Bevarandemål. Ögonpyrola nämns som exempel på för området typiska arter. Så vitt vi vet 
förekommer den inte här.

• 7 Bevarandemål. Kärrspira och tuvsäv nämns som exempel på för området typiska arter. Så vitt 
vi vet förekommer de inte här.

• Referenser till rödlistan bör uppdateras till 2010 års version.
• På många ställen nämns förekomst av svart trumpetsvamp. Arten förekom extremt rikligt i 

trakten år 2010 så omnämnandena är kanske inte så signifikanta såframt de grundar sig på 
iakttagelser i år.

• Det hade varit önskvärt att områdets rika fanerogamflora lyfts fram mer i skötselplanen, som nu 
har mycket summariska omnämnanden av arterna.
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