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Sjöutsikt från Sallhagaudden över Sallö 

Vikaholm 

Torpställe 
Namnet Vikaholm 

kommer från det 
torp som tidigare låg 
centralt i 
hagmarken. På 
platsen finns det 
idag bara finns 
rester från 
husgrunderna 
bevarade. 
Planområdet ligger 
direkt söder om 
Teleborg i 
anslutning till Södra 
Bergundasjön. Det 
är ett område som 
till stora delar är 
bevuxet med 
produktionsskog, där mer eller mindre stora ingrepp har skett. Trots skogsbruket är området 
variationsrikt och innehåller en del fina kvaliteter. Till största delen består växtligheten av 
gran- och tallskog men det finns också inslag av björk, al, asp och vide. Terrängen är svagt 
kuperad med ett mindre höjdparti i nordväst vid torpet Sallhagen och ett mindre höjdparti i 
sydväst invid Södra Bergundasjön.  

Strandområde  
I väster sticker Sallhagaudden ut i Södra 

Bergundasjön. Längst ut på udden växer det 
bland annat hällmarkstallskog och en del 
riktigt gamla och stora tallar samt en del 
björk, enstaka ekar och granar. Ute på udden 
finns också en del vackra berghällar. Enligt 
fågelinventeringen som gjordes 1988 är 
udden tillsammans med Ljungö och Sallö ett 
av de mest skyddsvärda områdena kring 
Bergundasjöarna. Längre in på udden är 
skogen varierad både vad gäller ålder och 

trädslag. Granen dominerar men här växer 
även tall, björk och asp. Marken ut mot 
udden är relativt sank med ett par kärrpartier som är omgivna av lövskog. Den varierande 
miljön gör området attraktivt både för rekreation och för dess naturvärden.1 

                                                
1 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
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Lekande barn i skogsbrynet av hagmarken 

Stranden längs sjön har en varierad växtlighet med en remsa av smalkaveldun, vass, vide 
sprängört m.m. Längre in växer ett parti med vide och al som övergår i en relativt öppen 
blandskog som domineras av tall. På några få platser längs sjön i söder går berget upp i dagen. 
Hela udden och remsan som löper längs sjön bör enligt naturvärdesinventeringen som är 
genomförd våren och sommaren 2002, betraktas som skyddsvärd.2 

Omgiven av 
produktionsskog 

omedelbart norr om 
torpet Sallhagen 
växer det en örtrik 
tall- och lövskog. 
Området har av 
någon anledning 
förskonats från att 
planteras med gran 
vilket gör att platsen 
känns behaglig att 
vistas på. Det är ett 
vackert och trevligt 

rekreationsområde. 
Längre söderut ligger 
också ett större 
skogsområde som 

också är ett trevligt rekreationsområde, trots att det är bevuxet med granskog. Det är en 
gammal granskog som är relativt öppen med ett välutvecklat mosstäcke som gör att området 
känns attraktivt. Omedelbart söder om hagmarken växer ett parti med öppen tallskog som 
främst ur rekreationssynpunkt är attraktiv. 3 

Blomsteräng  
Centralt i området finns en relativt stor 

öppen hagmark som i dagsläget delvis 
används som betesmark för hästar. Här finns 
också spår av bebyggelse med husgrunder 
centralt belägna i den öppna marken. Längst 
söderut är i dag hagmarken ohävdad öppen 
blomsteräng (A) med några få enar, rönnar 
och äppelträd. Den stora förekomsten av 
blommande växter såsom gulmåra, 
svartkämpar och åkervädd är örter som trivs 

i dessa hävdade ogödslade marker. 
Blomsterprakten gör att området är väldigt 

attraktivt för blomsökande insekter. Under inventeringen som gjordes sommaren 2002 
påträffades i området bastardsvärmare och allmän metallvinges-värmare, vilka både är 
rödlistade fjärilsarter.4 Centralt beläget ligger ett område (B) där växligheten är mer 

                                                
2 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
3 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
4 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
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kvävepåverkad vilket indikeras av att här växer hundkex, hundäxing och nässlor. Beteshagen 
(C) i norr har ett relativt stort inslag av rönn men här växer även en del björk, asp och apel. 
Den centralt belägna halvöppna betesmarken (D)är inte så örtrik men här växer i stället 
mycket björk asp rönn och apel. Beteshagen (E) i väster är örtrik med inslag av åkervädd , 
gulmåra, smultron m.m. In mot skogen finns en busk - och trädridå som innehåller spirea, 
nypon, syren och körsbär. I direkt anslutning till hagmarken växer 100-årig barrskog (F) med 
inslag av björk , asp och tall. Skogen är örtrik med inslag av harsyra och ekorrbär. Enstaka 
lågor med död ved finns också inom området. I det sankare partiet i norr dominerar alskogen 
omgiven med växter såsom skogsbräsma, mossviol, hultbräken m.fl.5   

Hela området 
med hagmarken och 
den närbelägna 
skogsmarken i öster 
betraktas som 
värdefull mark för 
natur och rekreation 
i naturvärdes-
inventeringen. Den 
södra delen av 
hagmarken ansågs 
hålla reservatsklass 
men även den 
övriga hagmarken 
måste betraktas som 
viktig ur både 
rekreations - och 
naturvårdssynpunkt. 
Här hittades ett flertal växtarter som indikerade på att marken är ohävdad och ogödslad. 
Närheten till skogen och t.ex. död ved kan va viktig för vissa insektsarter under de tider de 
inte söker nektar. Inom området har även hittats den rödlistade skalbaggen blåoxe och den 
sällsynta myran blanksvart trämyra och i den fuktiga alsumpskogen växer den sällsynta 
skogsbräsman.6  

Sumpskog 
Längst i öster invid gränsen av planområdet växer 80- årig gles granskog som även kan 

betecknas som relativt värdefull ur rekreation - och naturvårdssynpunkt. Inom området finns 
en hel del död ved i ett gransumpskogsparti. Markvegetationen på platsen består bl.a. av 
signalarterna skoghakmossa och vågig sidenmossa.7 Inom den övriga skogsmarken inom 
planområdet har inte hittats några arter som kan betecknas som särskilt värdefulla. Då denna 
skogsmark till största del består av produktionsskog kan den ur rekreationssynpunkt inte ses 
som attraktiv.  

                                                
5 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
6 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 
7 Ivarsson Tobias, Inventering av naturvärden inför byggande av bostäder i Växjö, 2002 


