Så här hittar du till Flenstorp

Inventering 2010
Aspar grövre än 10 cm i diameter (brösthöjd) har inventerats och
individmärkts. Många av träden är gamla trots att de inte är så
grova. Skyddsvärda lavar påträffades på 17 % av asparna.
Antal (st)

Aspar i naturreservatet Flenstorp 2010

Flenstorp ligger cirka 17 km söder om Borås centrum,
nära riksväg 41 söder om Kinnarumma. Följ vägen
mot Skephult 600 m. Parkeringsplats finns vid informationstavlan. Närmaste busshållplats är Kilen som
ligger 900 m från reservatet.
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Flenstorp

För att bevara naturvärdena är
det inte tillåtet att i reservatet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samla, plocka eller skada lavar
skada levande eller döda träd och buskar
skada vegetationen
klättra i träd
göra upp eld
tälta
rida
framföra fordon
sätta upp skylt, affisch eller liknande
anordna arrangemang
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Naturreservatet Flenstorp bildades
2001 och skyddar 7 hektar.

Välkommen till Flenstorp

Syftet med reservatet är att:
• bevara ett blandskogsområde med en oceaniskt präglad
lavflora som är knuten till asp
• bevara ett område med ett rikt inslag av hotade lavar

Områdets historia

1931 upptäckte de berömda lavforskarna Gunnar Degelius och Sten Ahlner flera sällsynta
oceaniska lavar i området. Området glömdes bort men återupptäcktes på 1990-talet och
blev det första kommunala naturreservatet i Borås. Sveaskog äger marken men reservatet
förvaltas av Borås Stad. Besök gärna reservatet men observera att det inte finns några
markerade spår och leder i området.

På 1800-talet var området till största delen betesmark. Området
beskrivs som bergig ljungmark och kallas ”Hagen”. Ett mindre
område närmast gården är en kalvhage som kallas för Lammalyckan.
Området växte sedan igen och i slutet av 1800-talet fanns här en
lövskog. På 1900-talet tog granen över gradvis.

Åtgärder för lavarna
Två av orsakerna till att detta är en plats där oceaniska lavar kan trivas
är att asp har funnits här under lång tid och att luftfuktigheten är
hög. För att de skyddsvärda lavarna ska kunna leva kvar här behöver
det ske en aspföryngring och de aspar som finns här behöver få
möjlighet att kunna växa och bli gamla. Ett stort problem är att
granskogen håller på att ta över. Granarna har den positiva effekten
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I hägnen lyckas lövträdens föryngring.
Flenstorp

för lavarna att fuktigheten i området ökar men om det blir för
mycket gran så skuggas asparna ihjäl. Därför har granen gallrats
bort på några platser för att få bättre förutsättningar för aspen. Fem
hägn för aspföryngring har byggts.
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Karta: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB 2016.
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Tyvärr blåste många av de mest värdefulla asparna ner i stormarna
Gudrun (januari 2005) och Per (januari 2007).

