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Sammanfattning 

 
Målaskog är ett naturreservat i Kronobergs län, dess rika lövskog är som en ö bland smålands 

barrskogar. Enligt rödlistan är Hasselmusen en fridlyst art i Sverige. Denna skygga och svår 

funna art kan man leta länge efter om man inte vet var man ska leta. Genom att lära sig om 

deras habitatskrav kan chanserna öka att hitta dem. Hasselmusen trivs i en sydsluttning med 

mycket sol och tätt buskskikt. Det var bland annat dessa förutsättningar som användes vid 

inventering hasselmushabitat i Målaskog. I samråd med skogsstyrelsen i Kronobergs län görs 

denna studie för att undersöka var i Målaskog det finns bäst möjlighet till hasselmushabitat. 

Det har registrerats fynd från 70-talet och framåt och den senaste studien gjordes i mitten av 

80-talet. Eftersom hasselmusens habitat förändras mycket med tiden behövs regelbundna 

studier göras. För att bevara ett tätt buskskikt som hasselmusen kräver har förslag till 

skötselåtgärder upprättats. Resultatet visar att Målaskog har flera lokaler med potential för att 

hålla en hasselmuspopulation. Det behövs restaureringsåtgärder för att förbättra dem 

ytterligare och dessa åtgärder kan bland annat vara årlig röjning i lokalerna. 

Syftet med detta arbete är att undersöka var i Målaskogs naturreservat som är bäst lämpat 

hasselmushabitat och vad som kan göras för att förbättra dessa lokaler. 

 

 

Abstract 

 
Målaskog is a nature reserve in Kronobergs County. Their plentiful hardwood forest is an 

island in the otherwise dominant pinetree forest of Småland. According to rödlistan is the 

hazel doormouse a protected species in Sweden. This shy species are very hard to find and 

you can go a lifetime without noticing it. You can learn about their choice of habitat and 

improve the chances of finding them. The Hazel doormouse thrives in slanting hills to the 

south with high sun exposure and they like to have a dense shrublayer. It was especially these 

conditions that were used to the inventory of doormouse habitats in Målaskog. In consultation 

with the forestry Board in Kronobergs County, this study was made to see where in Målaskog, 

the best conditions for doormouses where. There are a few records of hazel dormouse living 

there in the past but their habitats change a lot over time so new studies needs to be made. To 

preserve a dense shrublayer that the doormouse requires, a restoration plan has been 

suggested. The result shows that Målaskog have a few habitats with potential of holding a 

population of the hazel doormouse. But they need some restoration to improve them even 

further and one example is annual clearances. The purpose with this study was to examine 

where in the nature reserve of Målaskog, where the best suited habitat for hazel doormouse 

and what could be done to improve them.  
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Bakgrund 

 

Målaskogs naturreservat 
 

Området för undersökningen är Målaskogs naturreservat som ligger 2 mil öster om Ljungby i 

Kronobergs län. 1985 genomfördes en omfattande inventering av både växter och djur i 

Målaskog av Ingvar Christoffersson för länsstyrelsen i Ljungby kommun. Målaskog har länge 

ansetts som ”Sunnerbos blomsterberg” med sin rika lundartade vegetation och har därmed 

skyddats som naturreservat sedan 1959
1
. Reservatet har utökats därefter från det ursprungliga 

11,5 ha till dagens ca 60 ha. Förutom lundvegetation så innefattar de 60 ha också ädellövskog, 

blandskog, lövkärr, myr, öppet vatten och odlingslandskap i en skön idyll. Målaskog ligger 

förhållandevis högt beläget (196 m ö h) i ett gränsområde där gnejs och graniter möts. Den 

bördiga jorden förklaras ofta av den grönsten som också finns där. Över berggrunden finns ett 

tjockt moräntäcke men på vissa håll kan den nakna berggrunden framträda i branterna. 

Bönderna använde marken till odling, slåtter och betning för kreaturen. Hamlade träd finns 

kvar och det är främst ask, lind och ibland björk som användes till foder för kreaturen. Svart 

granit har brutits på Målaskogsberget sedan slutet på 1800-talet och fram till 1940. Det finns 

många stenrösen kvar sedan den tiden. Hasselmusen lever vid dessa rösen och det är viktigt 

att de alltid har ett väl utvecklat buskskikt. De kan också bygga sina bon i hamlade träd av 

ask, lind och björk
2
.   

 

I skötselplanen för Målaskog från 1987 står det att slåtterängar ska slås kontinuerligt med 

efterföljande betning av nötkreatur vilket gör att landskapet förblir öppet . I skogen ska 

barrträd gallras ut och träd och buskar ska finnas i varierande skikt och ålder. Skogen ska 

skötas så att stor variation av trädarter gynnas men framför allt lind, alm, lönn och avenbok.  

Döda träd ska ligga kvar för att gynna insekter och fåglar, detta kan göras genom 

ringbarkning för att få kontinuitet i skogen
3
. Ringbarkning görs genom att skala av barken på 

ett träd med en motorsåg och detta leder till att trädet dör och blir till död ved. Avenbok som 

det finns gott om i Målaskog är en art som växer tätt och blir inte så hög. Vegetationen på 

stenrösen bör kalhuggas vart femte och tionde år i olika områden så det skapas olika etapper 

som gynnar markfloran och på så vis erhålls tre olika ålderskategorier av buskskikt
4
.  

 

Ett kärnområde eller source är ett större område där de ekologiska förutsättningarna är 

gynnsamma. Sink är ett område som har mindre gynnsamma ekologiska förutsättningar men 

är kopplat till kärnområdet med korridorer. De ekologiska förutsättningarna är födotillgång, 

boplatser och skydd. När ett source-område är fullt emigrerar hasselmössen till ett sink-

område. Hasselmössen som lever på dessa områden är tillsammans en metapopulation
5
.  

 

Hasselmus har antagligen funnits i Målaskog sedan länge men blev först bevisat genom att 

bon hittats i fågelholkar och blev därmed inkluderat i skötselplanen. Till skillnad från idag, 

betades så gott som hela Målaskog under 1800-talet av kreatur. Det gjorde att vegetationen 

hölls nere och goda habitat skapades för hasselmusen. Idag sköts den avverkningen för hand. 

                                                           
1
 Christoffersson, Ingvar.  Naturreservatet Målaskogsberg – Länsstyrelsen i Kronobergs län. 1985, 2-5.   

2
 Christoffersson, Ingvar.  Naturreservatet Målaskogsberg – Länsstyrelsen i Kronobergs län. 1985,7.  

3
 Länsstyrelsen. Skötselplan för naturreservatet målaskogsberg. 1987, 4-11.  

4
 Ibid 

5
 Campbell, Neil & Reece Jane. Biology, eight edition. 2008, 1190-.  
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Asp bör gynnas och ibland fällas för att locka dit älgar som betar ner buskskikten vilket 

gynnar habitatet för hasselmusen
6
.   

 

 

Hasselmus (Muscardinus avellanarius) 

 
Hasselmusen är en nattaktiv gnagare som tillhör familjen sovmöss (Gliridae). Den 

kännetecknas av sina stora ögon och den pälsbeklädda svansen. Ögonen och morrhåren är en 

anpassning till att de är nattaktiva. Pälsen färg är rödbrun och kroppens storlek kan variera 

mellan 5,5 -8 cm
7
. Efter hiberneringen som varar från senhösten till april-maj sker parningen 

under maj-juni
8
. Hasselmusen kan få upp till två kullar med 3-7 ungar i varje kull. Ungefär 

samtidigt som parningen, börjar hasselmusen bygga på sommarbon som flätas av fina 

grässtrån och löv i buskar 0,5-4 m upp. Sommarbon byggs i ek, bok, en, gran, kaprifol, björk, 

brakved, hassel, örnbräken, vide, björnbär, hallon och bredbladigt gräs m.m
9
.. På sommaren 

väger en vuxen hasselmus omkring 20 gram men kan fördubbla sin vikt genom att äta bär, 

frön, nötter, skott och insekter för att bygga upp fettreserverna inför vinterdvalan. 

Hiberneringen tillbringar de i fågelbon, sprickor i träd eller nergrävda i marken
10

. 

Miljöförvaltning Göteborg (2010, 5) skriver att: ” En bra hasselmusbiotop har ett tätt snår- 

och buskskikt, varmt solläge, tillgång till bär, t.ex. hallon och viltbetade täta bobuskar. 

Solexponering och morgonsol gör platsen extra gynnsam”. Andra kriterier som har betydelse 

är kontinuiteten i buskskiktet som bidrar till att hasselmusen kan bo där en längre tid. 

Korridorer är viktiga för att hasselmusen ska kunna välja det mest gynnsamma habitatet då 

fragmentering och öppna ytor missgynnar musen
11

.  

 

Storleken på bon som byggs under hela säsongen (april-november) är till stor hjälp vid 

inventering av hasselmusen för att kunna identifiera kön och beräkna reproduktionen. Det 

finns vissa storleksskillnader i diameter på bon beroende på vilket kön som byggt det, hanar 

7-9 cm, honor med ungar ≥ 10 cm och årsungar ≤ 6,5 cm. Inventering av hasselmusbon bör 

göras efter lövfällningen från september till oktober innan väder och vind förstört 

sommarboet.  Ett hasselmusbo kan lätt förväxlas med ett fågelbo gjorts av gärdsmygen. 

Gärdssmygen bygger mer stickiga bon av grässtrån istället för de mjuka gräsbladen som 

hasselmusen bygger av. Utgångshålet för en fågel är riktat uppåt bort från trädet medans 

hasselmusen placerar sitt utgångshål mot stammen. Arten har relativt lång livslängd för en 

smågnagare som är 4-5år 
12

.   

 

Hasselmusen förflyttar sig inte gärna på marken utan föredrar att ta sig fram på grenar. Öppna 

ytor såsom åkrar och vägar utgör ett hinder för musen som drar sig för att passera. Trots detta 

kan hasselmusen vandra betydande sträckor nattetid. Bra hasselmuslokaler är elledningsgator, 

                                                           
6
 Christoffersson, Ingvar.  Naturreservatet Målaskogsberg – Länsstyrelsen i Kronobergs län. 1985, 41.  

7
 Bjärvall, Anders och Ullström, Staffan. Däggdjur alla våra vilda arter i Sverige. Lettland: Bonnier Fakta, 

2010, 142.  
8 Länsstyrelsen Örebro län, Hasselmusen i Örebro län – utbredning, ekologi 

och naturvårdsbehov. Publ. nr: 2009:14. 
9
 Miljöförvaltningen Göteborg. Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010. 

3-5. 
10

 Bjärvall, Anders och Ullström, Staffan. Däggdjur alla våra vilda arter i Sverige. Lettland: Bonnier Fakta, 

2010, 142-145. 
11

 Miljöförvaltningen Göteborg. Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010, 

3-5.  
12

 Danielsson, I., Kylin, C., Pleym, J., Tranefors, T., & Wredin, P. Hasselmus i Sjuhärad- gemensam rapport 

från Borås stad, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun, 2009, 3-.  
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granplanteringar och strandkanter. Boplatserna bör få morgonsol i en sydsluttning för att 

hasselmusen ska trivas 
13

. Hasselmusen finns i stora delar av Europa, från norra Svealand i 

Sverige till Medelhavet i söder. Den finns även i Storbritannien, och i öster begränsas 

utbredningsområdet av Uralbergen och Svarta havet. Den är klassad som livskraftig (Least 

concern) enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN)
14

. I Sverige togs hasselmusen bort 

från rödlistan 2005 då den ansågs ha en livskraftig population
15

 men är fortfarande fridlyst 

vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda arten
16

.  En trolig anledning 

till att den tagits bort från rödlistan är att vi fått ny och bättre kunskap om hasselmusens 

utbredning genom inventeringar, snarare än att hasselmusen har ökat i antal
17

.  

I naturvårdsverkets manual om bland annat skyddade områden och arter finns hasselmusen 

upptagen. Enligt manualen behövs ett skyddat område då röjning och fragmentering av ett 

område kan påverka hasselmusen negativt då deras habitat förstörs
18

.  

 

 

Material och Metoder 
 

 

Val av lokaler 
 

I Målaskog ska de bäst lämpade hasselmushabitaten markeras ut. Ointressant mark för 

hasselmusen sorterades bort genom en GIS-analys (Geografiskt Informations System). 

Hasselmusen har ett antal kriterier för att trivas i en lokal och vissa av dem är lätt att finna 

med hjälp av ett GIS- verktyg. Alla kriterier blir svårt att inkludera i analysen men i 

kombination med klassiskt fältarbete kan bra habitat hittas.  

 

På Skogsstyrelsen i Ljungby används programmet Kottenkarta där en mängd olika lager finns 

att välja på. Figur 1 visar de lager som användes i analysen. I botten är det en grundkarta med 

enkla färger för att lätt kunna urskilja de olika vegetationerna kombinerat med flygfoton. 

Sedan följde ett linje- och polygonraster som visade naturreservatsgränserna, bostäder med 

tomtgränser, elledningsgator och vägar. Översta rastret är ett topografiskt raster med 

höjdlinjer och där markerades sydsluttningar ut.  

                                                           
13

 Ibid.  
14

 IUCN- International Union for Conservation of Nature. 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/13992/0 120520 
15

 Bjärvall, Anders och Ullström, Staffan. Däggdjur alla våra vilda arter i Sverige. Lettland: Bonnier Fakta, 

2010, 145.  
16

 Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8369-4.pdf 
17

 Länsstyrelsen Örebro län, Hasselmusen i Örebro län – utbredning, ekologi 

och naturvårdsbehov. Publ. nr: 2009:14.  
18

 Naturvårdsverket. Manual, Beteckning UF-15. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Skydd_och_skotsel_vardefull_natur/Uppfoljni

ng/Daggdjur_groddjur_20101221.pdf 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/13992/0
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Figur 1: Kartan visar Målaskogs naturreservat uppbyggt i lager. Underst ligger grundkartan med 

vegetationstyper i färger och överst ligger reservat gränser, vägar och höjdlinjer  

 

Information som ansågs irrelevant i analysens syfte valdes bort såsom ortsnamn, stigar och 

gränser. Färger på den topografiska kartan byttes ut för att få en mer lättförståelig karta. Även 

myrområdet i öster ansågs ointressant eftersom det inte fanns sydsluttningar och är ogynnsamt 

för hasselmusen. Områden som uppfyllde kriterierna för sydsluttning och vegetationstyp 

markerades med en blå ring på kartan, se figur 2. De utritade preliminära lokalerna är inte en 

slutgiltig gränsdragning utan det får göras manuellt med handdator i fält. Om två lokaler anses 

vara för små och ligger nära varandra kan de eventuellt kopplas ihop. Mitt i de preliminära 

lokalerna placerades en koordinat som avlästes och fördes in i handdatorn för att lätt hitta till 

lokalen i fält. Figur 3 visar tidigare fynd av hasselmus som har rapporterats in till 

artdatabanken.  
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Figur 2: Lokaler som uppfyllde kriterierna för sydsluttning och vegetationstyp markerades med blå 

ring.  Den röda triangel symbolen visar en koordinat som underlättar orientering till lokalen. 

  

 
Figur 3: De röda trianglarna på kartan visar inrapporterade hasselmusfynd till artdatabanken.     
 

 

 

 



6 
 

Fältmall 
 

En fältmall utarbetades för att fältarbetet skulle bli lättöverskådligt och likartat från lokal till 

lokal. Data som samlades in under fältarbetet skulle sedan jämföras med habitatskraven. Det 

var viktigt att data som samlades in i lokalerna skulle kunna jämföras med varandra och en 

skala från 1-5 utvecklades för att värdera buskskiktet. Genom att besöka ett redan känt 

hasselmushabitat kunde skalan värderas och blev därmed kontrollområdet för analysen.   

1 betyder glest buskskikt med enstaka buskar. 2 betyder glest buskskikt med ett flertal buskar. 

3 betyder tät buskskikt och man kan ledigt gå runt alla buskar. 4 betyder tät buskskikt där alla 

buskar vidrör varandra och det finns möjlighet att gå runt vissa buskar. 5 betyder tät buskskikt 

och det svårt att gå igenom. En skala från 1- 5 för solexponering upprättades för de soltimmar 

som lokalerna fick. En begränsning som togs i beräkning var skuggning från högre träd när 

solexponeringen uppskattades. 1 betyder skugga hela dagen. 2 betyder skugga större delen av 

dagen. 3 betyder skugga mindre delen av dagen. 4 betyder enstaka skuggtillfällen under 

dagen. 5 betyder ingen skugga under dagen. 

  

 

Kontrollområde  
 

För att få bra riktvärde vad ett bra hasselmushabitat är gjordes ett studiebesök i Ambjörnarp 

utanför Tranemo. Där jämfördes Ambjörnarp och Målaskog för att kunna sätta värde på 

Målaskogs lokaler. Kommunekologen Thomas Tranefors visade ett antal hasselmuslokaler 

där vi hittade många sommarbon. Lokalerna var hyggen, bryn till mindre vägar, åkrar eller 

kraftledningsgator och de låg i sydliga branter med hög solexponering. Buskvegetationen var 

mycket väl utvecklad med varierande trädarter. Det visade sig att kontinuitet i buskskiktet och 

korridorer var förutsättningar för hasselmusen i kontrollområdet. 

 

 

Material för fältarbete 
 

GIS-kartorna lagrades i en handdator med GPS för att lätt hitta till de utvalda lokalerna. 

Fotopunkterna och lokalgränserna ritades in i handdatorn. Fotopunkter är koordinater som 

visar var ett foto är taget och det används för att se eventuella skillnader vid ett senare tillfälle. 

För att jämföra vegetationen i framtiden kan man besöka samma koordinater som fotot är 

taget på. En kompass användes för att kontrollera om området låg i en sydsluttning. 

Mobilkamera användes för att fotografera lokalerna. För att artbestämma träd och örter 

användes två olika floror (Nylén, 2000; Nitzelius & Vedel, 1980). 

 

 

Fältarbete 
 

Fältarbetet genomfördes mellan den 2 juni – 14 juni 2011. Arbetet genomfördes metodiskt 

från lokaler i söder till lokaler i norr samtidigt som de fick individuella namn från M1-M12 

(se figur 4).  
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Figur 4: Visar lokaler som besöktes från söder till norr och de fick individuella namn, M1-M12. 

 

Det första som registrerades till fältmallen från en lokal var datum och klockslag. Därefter 

konstaterades det om det var en sydsluttning med hjälp av kompass. Högre träd noterades för 

att uppskatta skuggningar under dagen. Buskskiktet täthet uppskattades samt artbestämning av 

de 5 vanligaste arterna i busk- och trädvegetationen. Även andra arter som skulle kunna gynna 

hasselmusen i form av växter noterades. I lokalerna eftersöktes möjlighet till korridorer som 

kopplar ihop två områden, dessa kunde vara ledningsgator eller planteringar. Det noterades 

om det fanns någon störning i närheten såsom vägar, större ängsmarker osv. Till sist skulle 

lokalen värderas i hur bra hasselmushabitat det är och vad som skulle kunna göras för att 

förbättra det till kostnadseffektiva lösningar.  Nya lokaler som hittades under fältarbetet 

ritades ut på handdatorn och genomgick samma process som de andra lokalerna. Områden 

som tidigare visat hasselmusfynd besöktes också för att undersöka vad som hänt under åren. 

Detta ansågs viktigt för att se hur ett habitat förändras med tiden.  

 

 

Resultat 
 

Jag undersökte 10 lokaler som på ett eller annat vis fyller hasselmusens kriterier. Figur 5 visar 

lokalernas gränsdragningar, fotopunkter och tidigare hasselmusfynd inrapporterade till 

artdatabanken. Tabell 1 visar lokalernas namn, storlek i hektar, förekomst av sydsluttning, 

skalan av solexponering och buskskikt. Kolumnen till höger visar vilken bifogad figur som 

hör till varje lokal. 

 

Området M1(figur 6) är en brant dikeskant i sydsluttning mot en större väg. Områdets 

trädarter domineras av björk, ek, hassel, avenbok och nypon. Området buskiskt har en 

uppskattad täthet som är 2 på skala 1-5 och höjden är ca 1-2 m. Solexponeringen för området 

har 3 på skalan 1-5 då vissa större träd skuggar området. Markvegetationen domineras av 
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blåbärsris, gräs och löv. Eventuella störningsmoment kan vara den större vägen, bilarna och 

nötkreatur.  

 

M2 (figur 7) ligger i sydsluttning och markvegetationen domineras av gräs, örter och större 

stenar. Dominerande trädarter för buskskiktet är avenbok, hassel, lönn, lind och en. 

Buskskiktet är ca 0,5 m högt och är röjt nyligen. Tätheten i buskskiktet har 2 i skalan och 

större bokträd skuggar området vilket ger 3 i solexponering.  

 

M3 (figur 8) är ett område som inte ligger i sydsluttning dock finns det många täta 

hasselbuskar utspridda. Marken var blöt och markvegetationen domineras av gräs, blåbärsris, 

liljekonvalj och ormbunksväxter . De dominerande trädarterna är hassel, ek, rönn, björk och 

sälg. I området ligger en ledningsgata som är ca 10 m bred. Buskskiktets täthet har en 3 i 

skalan och är ca 0,5-3 m högt. Solexponeringen har en 3 för läget och skuggning från högre 

träd.  

 

M4 (figur 9) består av en gata där det leds en liten bäck som inte ligger i sydsluttning. Utmed 

bäcken finns det gott om buskar såsom hassel, lind, avenbok, bok och björk. Buskarnas täthet 

uppskattas till 4 i skalan då det är svårt att ta sig in i området och höjden är mellan ca 0,5-3m. 

Marken var blöt och markvegetationen består av gräs, ormbunkar och nässlor.  

 

M5 (figur 10) området ligger i sydsluttning och få större träd skuggar området vilket ger 3 i 

skalan om solexponering. Gräs och örter dominerar markvegetationen. Här finns ett glest och 

lågt buskskikt vilket beror på att röjning sker regelbundet. Buskarnas täthet är 1 på skalan. 

Hassel, ek, lind, avenbok och lönn är de dominerade trädarterna.  

 

M6 (figur 11) ligger i en sydsluttning där en stor snöbärsbuske dominerar norra delen av 

området. I övriga området dominerar sälg, ask, klibbal, hassel och rönn. I en nord-sydlig 

riktning leds en ledningsgata där buskskiktet uppskattas till 2 i skalan och har en höjd mellan 

ca 0,5-4m. Solexponeringen för området uppskattades till 1 på skalan på grund av skogen som 

gränsar till ledningsgatan.  

 

M7 (figur 12) ligger i en sydsluttning där det finns få större träd som ger 4 i skalan om 

solexponering. Markvegetationen består av gräs, örter och ormbunkar. Buskskitet är tät och i 

varierande höjder mellan 0,5-4,5 m. De dominerande trädarterna är hassel, lind, lönn, avenbok 

och bok.  

 

M8 (figur 13) ligger inte i sydsluttning och det finns få större träd som ger 3 på skalan om 

solexponering. Markvegetationen domineras av gräs och örter. Buskskiktet uppskattas till 3 på 

skalan och höjden är mellan ca 0,5-4 m. Trädarter som dominerar området är hassel, avenbok, 

ask, lind och asp.  

 

M9 (figur 14) är en glänta i barrskogen som ligger i sydsluttning. Markvegetationen består av 

hallonbuskar och ormbunkar. Här finns även ett fåtal buskar av bok, hassel och rönn. 

Solexponering uppskattas till 2 på skalan på grund av den kringliggande täta barrskogen. 

Buskskiktet uppskattas till 2 på skalan eftersom hallonbuskarna växte tätt på vissa ställen och 

höjden är ca 0,5-1,5m.  

 

M10 (figur 15) är ett hygge som inte ligger i sydsluttning och omkring växer barrskogen tät. 

Dominerade trädarter är björk, gran och rönn. Solexponering uppskattas till 4 på skalan för att 
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området är stort och påverkas inte särskilt av högre träd. Buskskiktet uppskattas till 1 på 

skalan eftersom plantorna växer glest och är unga. 

 

    

 
Figur 5: Lokalerna med gränsdragningar med lila linjer gjorda i fält. Turkosa cirklarna med svart 

prick är fotopunkter. De röda trianglarna är tidigare fynd av hasselmus inrapporterade till 

artdatabanken. 

 

 

Tabell 1: Visar lokalernas namn, storlek i hektar, förekomst av sydsluttning, skalan av solexponering 

och buskskikt samt bifogad figur (bild) av lokalen.  

Lokal yta (hektar) sydsluttning solexponering 1-5 buskskikt 1-5 

 

bifogad figur 

M1 0,1 Ja 3 2 Figur 6 

M2 0,2 Ja 3 2 Figur 7 

M3 0,3 Nej 2 3 Figur 8 

M4 0,1 Nej 1 4 Figur 9 

M5 0,1 Ja 3 1 Figur 10 

M6 0,3 Ja 1 2 Figur 11 

M7 0,6 Ja 4 4 Figur 12 

M8 0,1 Nej 3 3 Figur 13 

M9 0,7 Ja 2 2 Figur 14 

M10 1,1 Nej 4 1 Figur 15 
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Diskussion 
 

Målaskogs naturreservatsområde är ca 60 ha stort vilket är ganska litet när man letar efter 

hasselmöss och deras habitat. En tidigare studie som Boris Berglund gjort undersöktes 225 

atalasrutor som är 5 km gånger 5 km
19

. Målaskogs ädellövsskogar är som en ö i de 

småländska skogarna där det annars är barrträden som dominerar och där hasselmöss normalt 

inte finns. Detta kan bidra till att hasselmössen söker sig dit och därmed blir Målaskog ett 

gynnsamt område för dem. Vid inventeringar delas ett större område in i atlasrutor där 

lämpliga områden markeras och genomsöks
20

.  Förutsättningar för en hasselmuspopulation i 

Målaskog beror på den rika lövskogen. Jordmånen av grönsten gör att lövskogar kan frodas på 

Målaskogsberget. Detta bidrar till att där finns gott om bär, nötter och skott för hasselmusen 

att äta
21

. Andra kriterier som kan gynna hasselmusen är klippor som värms upp under dagen 

och används som element på natten. Där bygger mössen gärna sina bon
22

. Då 

Målaskogsberget är ett gammalt stenbrott finns det gott om klippor där hasselmusen kan 

värma sig. M2 är ett sådant område med många större stenar. Födotillgången är viktig för att 

hasselmusen ska trivas på ett område. Målaskog är ett område med mycket nötter, skott, bär 

och insekter på grund av lövskogen. Därför togs inte födotillgången med i analysen som en 

begränsning för hasselmusen.  

 

I figur 5 visas de områden som är med i analysen och det gynnsammaste området är M7 som 

också är störst. För att det är störst och mest gynnsamt för hasselmusen borde M7 fungera 

som kärnområde eftersom detta område har tät buskvegetation och mycket solexponering. 

Åtgärder för området är minst omfattande jämfört med de andra områdena i rapporten. Det 

som behövs göras är regelbunden toppbeskärning av buskar. Korridorer behövs till M2 och 

M8 som är mindre men ändå har förutsättningar för hasselmusen. Till M9 och M10 är det ett 

längre avstånd men det kan lika väl vara gynnsamma, dock är de områdena lite skuggiga. 

Detta kan åtgärdas genom röjning av olika träd som orsakar skuggningen. Korridorerna bidrar 

till att hasselmusen kan röra sig på ett större område och välja det område som är bäst lämpat 

för dem och det genetiska utbytet blir större. Detta kan även bidra till att 

hasselmuspopulationen blir större och överlevnadsgraden ökar då dem inte behöver röra sig 

på öppna ytor
23

.  

 

Jämfört med kontrollområdets mått på bra hasselmushabitat är inte Målaskog idealt för 

hasselmusen. Buskskiktet i kontrollområdet är tätare och får betning från vilda djur jämfört 

med i Målaskog där de flesta buskage är inhägnat av kreatursstängsel. Begränsad betning 

bidrar till att buskarna växer snabbt upp till träd och det blir ingen kontinuitet i buskagen. 

Kontinuiteten är viktig för hasselmusen då detta kan bidra till att de får en längre tid på sig att 

förvärva en livskraftig population. För att få kontinuitet i buskskiktet kan man ersätta betning 

med regelbunden röjning på hösten. Genom att såga av unga lövträd i brösthöjd ökar 

greningen i trädet och det blir tätare buskage. Detta borde göras årligen på små områden för 

att skapa alternativ för hasselmusen och därmed utöka valmöjligheter i habitatsval. Skogens 

djur lockas också in och betar på de nya skotten. Viltets betning bidrar till minskat behov av 

                                                           
19

 Danielsson, I., Kylin, C., Pleym, J., Tranefors, T., & Wredin, P. Hasselmus i Sjuhärad- gemensam rapport 

från Borås stad, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun, 2009, 3-.  
20

 ibid 
21

 Miljöförvaltningen Göteborg. Inventering av hasselmus Muscardinus avellanarius i Göteborgs kommun 2010, 

3-5. 
22

 Länsstyrelsen Örebro län, Hasselmusen i Örebro län – utbredning, ekologi 

och naturvårdsbehov. Publ. nr: 2009:14.  
23

 Ibid  
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underhåll av buskagen
24

. Med hjälp av GIS-analysen kunde man förutsäga vart i området det 

fanns goda möjligheter för habitat. Den visade var det fanns sydsluttningar och rätt 

vegetation, dock behövdes fältarbete för att ta utreda vegetationens ålder, täthet och solens 

påverkan.     

 

Resultatet visar några goda förutsättningar för hasselmusen i Målaskog och det har 

rapporterats fynd till Artdatabanken
25

. Detta kan tyda på att alla kriterier för ett gynnsamt 

hasselmushabitat inte behöver uppfyllas för fynd av hasselmus. Fynden ligger inte i de 

områden som förutsågs av GIS-analysen, men eftersom många av fynden är från -70 till 90- 

talet så har vegetationen ändrats med tiden. Vissa faktorer är mer viktiga än andra för 

förekomst av hasselmus. Det viktigaste är buskskitets täthet och att buskarna har funnits där 

en längre tid. Därefter kommer solexponering eftersom hela områden sällan är helt i skugga 

och hasselmus väljer då det med mest solexponering
26

.  En inventering av hasselmus hade 

därför behövts göras för bestämma om de fortfarande finns i området då Målaskog har goda 

förutsättningar för en population. Med restaureringsmetoder kan möjligheten för en 

hasselmuspopulation ökas i Målaskog. Lokalernas värden som uppskattades vid fältarbetet 

kan både ha för- och nackdelar. Fördelarna är att värdena på lokalerna blir jämförbara med 

varandra på en skala mellan 1-5. Nackdelarna med den skalan är att uppskattningar av 

författaren gjordes på solexponering samt buskskiktets täthet. Det finns inga exakta mått på 

solexponering och hur tätt ett buskskikt verkligen är. Därför är det viktigt att jämföra med ett 

kontrollområde där hasselmus finns så uppskattningarna och värderingarna ger en större 

tillförlitlighet.   

 

Hasselmusen behöver inte alla kriterier i sitt habitatsval eftersom fynd har gjorts i Målaskog.  

Tätt buskiskt och solexponering är de viktigaste för hasselmusens närvaro. En inventering av 

hasselmusen i Målaskog ska göras för att avgöra underhåll och habitatsval. Underhåll innebär 

att skapa ett tätare buskskikt, korridorer och kontinuitet för att förbättra förutsättningarna för 

hasselmusen.   

 

 

Förslag till skötselåtgärder 
 

Lokal M1 har för glest buskskikt för att fungera som en bra hasselmusbiotop. Där finns inga 

möjligheter till korridorer till andra lokaler.  

 

Lokal M2 som är ett stenröse där tät vegetation av avenbok växer . Området har röjts på 

senare år och kan bli aktuellt för hasselmusen när buskskiktet vuxit upp igen. För att få mer 

sol bör man att öppna upp och gallra bort skuggande träd öster om lokalen. Korridor till 

kärnområdet M7 bör upprättas. Detta kan göras genom att låta gräset växa högt i en smal 

remsa mellan lokalerna.  

 

Lokal M3 och M4 ligger i ett skogsparti söder om en beteshage men får för mycket skugga 

från de höga träden runt om lokalerna. Genom att fälla aspar, lockar det in älgar i området 

som betar både på aspen och den övriga buskvegetationen och kan därmed skapa bryn som 

                                                           
24

 Ibid 
25

 Artportalen.  http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap. 120520 
26

 Danielsson, I., Kylin, C., Pleym, J., Tranefors, T., & Wredin, P. Hasselmus i Sjuhärad- gemensam rapport 

från Borås stad, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun, 2009, 3-. 

 

http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap
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gynnar hasselmusen. Mycket gallring behövs göras runt om lokalerna för att få in mer sol. 

Även toppbeskärning av befintliga buskar i lokalen bör göras för att få ett mer utvecklat 

buskskikt. Skötselplanen motiverar till att gallring och röjning får ske på vissa områden för att 

underhålla smågläntor. 

  

Lokal M5 ligger i en betesmark och i nära anslutning till lokaler där hasselmus registrerats 

tidigare. M5 Ligger i nära förbindelse till lokal M3, M4 och M6 (se figur 4) och dessa lokaler 

har en naturlig korridor som löper utmed betesstängsel med mindre buskar. Området är kalt 

eftersom där har skett röjningar den senaste tiden. Området behöver några år på sig att växa 

upp igen. 

 

Lokal M6 är en kraftledningsgata som är tätt bevuxen och har fuktig mark. Ledningsgatan 

behövs öppnas upp och breddas så att inte högre träd skuggar området. Vid röjning av större 

träd kan marken bli blöt och helt obrukbar. Lokal M6 är inte ett optimalt område då 

åtgärderna är för omfattande.  

 

Utifrån studiens resultat anser författaren att lokal M7 är kärnområdet och det område som 

bäst uppfyller hasselmusens kriterier. Här bör man göra små åtgärder åt gången så att man får 

kontinuitet i buskskiktet. Dessa åtgärder är att röja på olika ställen varje år i lokalen. Att fälla 

stora aspar är ett bra sätt för att få in vilt som betar på aspen och också den kringliggande 

vegetationen. Detta bidrar till ett tätare buskskikt och för att förhindra att träden blir för höga 

ska träden toppbeskära med röjsåg. Alla högre träd i området bör tas bort samtidigt som man 

skapar ett bryn i kantzonen. Det bör vara lägre buskar nere i sluttningen och högre buskar 

längre upp. Skötselplanens målsättning är att området bör vara ett lövskogsbryn där röjning, 

betning och gallring får förekomma. 

 

Lokal M8 får för lite sol och har för glest buskskikt. Högre träd i lokalen måste tas bort och 

buskar måste toppbeskäras. M8 ligger i nära anslutning till M7 och kan vara ett område med 

en korridoranslutning. 

 

Lokal M9 är en glänta som får mycket skugga från omkringliggande skog och skogen bör 

gallras för att få ett bra habitat. Här finns mycket hallonbuskar som är bra föda och gömställe 

för hasselmusen. Genom att hålla nere vegetationen med toppbeskärningar av buskar bidrar 

det till att området inte växer igen. Det finns goda möjligheter till korridor från M9 till lokal 

M10.  

 

M10 är ett stort hyggesområde där björk, gran och hallon är dominerande. Det finns stora 

aspar att fälla till vinterbete för älgar. Om ett par år när gran och björk växt upp ska de 

toppbeskäras. Dessa två områden är gynnsamma för hasselmusen och bör därför vara 

delområden kopplade till kärnområdet M7. 
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Bilagor 
 

 
Figur 6: Lokal M1, fotopunkt x: 1405111, y:6300806. Lokalens storlek: 0,1 hektar 
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Figur 7: Lokal M2, fotopunkt x: 1405094, y: 6300992. Lokalens storlek 0,2 hektar 
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Figur 8: Lokal M3, fotopunkt x: 1405002 y: 6300827. Lokalens storlek 0,3 hektar.  
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Figur 9: Lokal M4, fotopunkt x: 1404920, y: 6300890. Lokalens storlek 0,1 hektar. 
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Figur 10:Lokal M5, fotopunkt x: 1404975, y: 6300935. Lokalens storlek 0,1 hektar. 
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Figur 11:Lokal M6, fotopunkt x: 1404804, y: 6301104. Lokalens storlek 0,3 hektar. 
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Figur 12:Lokal M7, fotopunkt x: 1405017, y: 6301054. Lokalens storlek 0,6 hektar.  

 
Figur 13:Lokal M8, fotopunkt x: 1405006, y: 6301164. 0,1 hektar. 
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Figur 14:Lokal M9, fotopunkt x: 1405169, y: 6301173. Lokalens storlek 0,7 hektar.  

 
Figur 15:Lokal M10, fotopunkt x: 1405188, y: 6301291. Lokalens storlek 1,1 hektar.  
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