NATURRESERVAT
Välkommen till Tjuvhultskärret
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juvhult marsh is one of the county’s richest marshes and
in the summertime offers a fantastic profusion of ﬂowers including several different orchids. The reserve consists of an
open section along with surrounding swamp forest. Hay-making has
been resumed in the open section in order to conserve the valuable
ﬂora and fauna that is to be found here. There are remains of human
cultivation in the swamp forest in the form of large stools which are
evidence of coppicing. In distinction to most of Hallandsåsen Ridge, the
ground at Tjuvhult contains a high content of lime which was brought
here during the last ice age.
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Tjuvhultskärret erbjuder sommartid en fantastisk
blomsterprakt. Till skillnad från större delen av
Hallandsåsen så innehåller marken vid Tjuvhult höga
halter av kalk som förts hit av inlandsisen. Kalken
samt långvarig hävd bidrar till att Tjuvhultskärret
idag är ett av länets rikaste kärr.
Kalkrika avlagringar - Tjuvhultskärret ingår i en mosaik av skogar och våtmarker på Hallandsåsens platåområde. Vid den senaste istiden rörde sig landisen mot
sydväst och förde med sig kalkstensmaterial upp på
åsen. När materialet avsattes bildades avlånga höjdområden, så kallade drumliner, vilket det ﬁnns ﬂertalet av i området kring Tjuvhultskärret. Den kalkrika
marken bidrar till reservatets rika ﬂora och fauna.
Mångfald genom lien - Tjuvhultskärret har en lång
tradition av hävd. Fram till 1930-talet slogs och betades området men när skötseln upphörde började
kärret sakta växa igen. På 1980-talet återupptogs
skötseln och idag är Tjuvhultskärret ett av länets
rikaste kärr. Många av de växter som ﬁnns i kärret är beroende av hävd i form av bete eller
slåtter. Eftersom det ﬁnns ﬂera ovanliga
grynsnäckor i kärret, som är känsliga för
tramp, sker hävd endast genom slåtter.
Den lilla kalkkärrgrynsnäcka
Vertigo geyeri är cirka 1 mm stor.

Färgprakt – Under sommaren blomstrar kärret och
här ﬁnns såväl hävdgynnade som kalkkrävande arter.
Under försommaren blommar de iögonfallande orkidéerna majnycklar och ängsnycklar med sina
praktfulla starkt violetta stänglar. Nattviol, grönvit nattviol, korallrot och tvåblad är också orkidiéer trots att namnen kanske antyder något annat.
I början av sommaren blommar kärrspiran med
sina kandelaberlika blomställningar och i juli
ses strätta och kärrsilja med vita små blommor
i ﬂock. Vit är också den sirliga slåtterblomman.
Tänk på att ﬂoran är känslig för tramp innan
marken har slagits och besökare uppmanas därför att endast nyttja stigar/spång.
Blivande naturskog - Flera av alarna i sumpskogen står på så kallade socklar. Alsocklar utgörs av rötter som bildar ett nätverk som ”bär upp” stammen. Eftersom
alsocklar bildas hos äldre träd är de ett
tecken på gammal, orörd skog. Sumpskogen har historiskt sett nyttjats av människan, både för slåtter och för bete. Alar blev
bränsle eller såldes till toffeltillverkning.
Idag har skogen slutit sig och antagit en
naturskogskaraktär. I det frodiga fältskiktet växer ormbär, kärrﬁbbla, ängsfräken och
Jungfru Marie nycklar.
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juvhultskärret ist eins der reichsten Moore des Regierungsbezirks, das im Sommer durch seine phantastische Blumenpracht mit u.a. mehreren verschiedenen Orchideen beeindruckt. Das Reservat besteht aus einem offenen Teil und dem umgebenden Sumpfwald.
Im offenen Teil ist die Heumahd wieder aufgenommen worden, um die
vorhandene wertvolle Flora und Fauna zu schützen. Im Sumpfwald gibt
es Spuren menschlicher Bewirtschaftung in Form von großen Sockeln, die
von der Nutzung von Stammtrieben zeugen. Im Unterschied zu größeren
Teilen von Hallandsåsen weist der Boden bei Tjuvhult einen hohen Anteil
an Kalk auf, das in der letzten Eiszeit hierher transportiert worden ist.
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§

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:
• skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att
skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter
• tälta samt ställa upp husvagn eller husbil
• elda
• framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar
• rida eller köra med häst
• anbringa tavla, plakat, afﬁsch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig
anordning
• snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka
störande på naturmiljön

§ Regulations

Within the grounds of the reserve it is forbidden to:
• damage living or dead, standing or fallen trees and bushes and damage the
vegetation in general, e.g. through picking or digging up plants
• camp and park caravans or mobile homes
• make ﬁre
• drive motorised vehicles or mountainbikes
• ride on horseback or drive a horse and carriage
• put ut notice boards, posters, bills, signboards, inscriptions or other
disruptive ﬁxtures
• mark out tracks, put up orienteering checkpoints or arrange competitions
that have a disturbing effect on the natural environment

§ Bestimmungen

Im Reservat ist es untersagt:
• lebende oder tote, stehende oder liegende Bäume und Büsche zu
beschädigen sowie sonst Schaden in der Vegetation anzurichten, wie
beispielsweise durch das Pﬂücken oder Ausgraben von Pﬂanzen
• zu zelten oder einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil aufzustellen
• Feuer zu machen
• Kraftfahrzeug oder Geländefahrrädern zu brauchen
• zu reiten oder einen Pferdewagen zu führen
• Tafeln, Plakate, Anschläge, Schilder, Inschriften und dergleichen
anzubringen
• Wegmarkierungen oder Kontrollpunkte für Orientierungslaufen
anzubringen oder einen Wettkampf zu veranstalten, der einen störenden
Einﬂuss auf die Natur hat

Naturreservatet Tjuvhultskärret bildades 2003 och är 3 hektar
stort. Syftet med reservatet är att slå vakt om beﬁntliga naturvärden i form av naturtyper och arter. Området ingår i EU:s
nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen Halland, telefonnummer 035-13 20 00.
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