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Till berörda statliga verk, länsstyrelser, kommuner, politiker m.fl. enligt sändlista 

Det finns ett stort område med mycket skyddsvärd naturskog runt om Gallsjön i sydöstra delen av 
Vimmerby kommun som snarast bör få ett ordentligt, formellt skydd. I området som är mycket 
varierat finns en mängd olika skyddsvärda naturskogsbiotoper och vattenmiljöer och med en areal på 
hela 300 hektar är området unikt för södra Sverige. I området finns bl.a. hällmarker med 300-åriga 
tallar, gamla granskogar (med inslag av stora lövträd såsom ek, asp och björk), översilningsmarker, 
bergbranter, raviner och inte minst Tunaåns dalgång med ett tämligen opåverkat vattenflöde och stor 
variation av bottentyper och vegetation.  

Naturskogarna i området är gamla och ofta finns det ålders- och dimensionsspridning bland träden 
samt höjdskiktning. Vid översiktliga naturvärdesinventeringar har fler än 400 fynd av naturvårdsarter 
gjorts, varav flertalet rödlistade. Bland dessa märks ovanliga och sällsynta naturvårdsarter för södra 
Sverige såsom rynkskinn VU (indikatorn för urskogsartad skog) och gräddticka VU (sällsynt och tung 
gammelskogsindikator, andra fyndet i Småland), garnlav NT (mycket ovanlig i södra Sverige) och  
gransotdyna NT (en sydlig granskogsart). Vidare har exempelvis smalskaftslav, (VU) gränsticka (NT), 
ullticka (NT), gropticka (NT), tallticka (NT) knärot (VU), blodticka (NT), dvärgbägarlav (NT) och den 
relativ ovanliga gulporingen (LC) hittats i området. 

Vi anser att detta unika naturskogsområde har minst lika högt skyddsvärde som Norra Kvills 
Nationalpark. Idag saknar området helt skydd, förutom några små klassade nyckelbiotoper. Mindre 
avverkningar har på senare år skett men det unika området på ca 300 ha är fortfarande i stort sett intakt.  

Gallsjöns omgivningar ger en betydande vildmarkskänsla, som borde kunna ge såväl barn som vuxna 
fina och fantasieggande upplevelser, men det behöver ges lite försiktig hjälp att hitta inom naturskogen. 

Flera kontakter har redan tagits med Länsstyrelsen Kalmar län, som har besökt området och 
konstaterat att de höga naturvärdena gör området mycket skyddsvärt (så intygat i mail från Malin 
Miller den 11 juni 2021).  Länsstyrelsen har dock meddelat att de inte har medel till att skydda detta 
naturskogsområde samt tidigare sagt att man inte prioriterar barrskog.  

Området är dock så viktigt och unikt att det måste gå att hitta en lösning för att skydda en mycket 
gammal naturbarrskog även i Södra Sverige, troligen i alla fall delvis en kontinuitetsskog. 

Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län. Endast Norra Kvills nationalpark och 
ett reservat kring Kvilleken (totalt 140 ha) har ett formellt skydd. En idé som kom fram vid processen 
att ta fram denna skrivelse är att intressera Astrid Lindgrens värld till engagemang, i enlighet med dess 
hållbarhetsprofil, och koppling till författarens barndoms skogar. 

 

Vi föreslår därför att: 

1. Naturvårdsverket skjuter till extra pengar till Kalmar län för att snarast skydda området, eller att 
  

2. Länsstyrelserna i Kalmar län, Kronobergs län och Jönköpings län samarbetar kring detta 
område eftersom det saknar motsvarighet i hela södra Sverige (området ligger ca 3 mil från 
Jönköpings län och ca 5,5 mil från Kronobergs län). 

 

Med bästa hälsningar 
 

Jan Herrmann, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, kontaktperson för skrivelsen 

Peter Rolfson, Naturskyddsföreningen i Kronobergs län 

Lars Lindfors, Naturskyddsföreningen i Jönköpings län 

Forts. på sid. 2 



Karin Wilhelmsson, Östergötlands Naturskyddsförenings skogsgrupp 

Jan Brenander, Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 

Steve Daurer, skogsekolog 

Per Darell, Kronobergs skogsgrupp 

Matilda Gustafsson, Vimmerby Naturskyddsförening 

Anders Valeskog, Tjust Naturskyddsförening 

Larsgunnar Nilsson, Tjust Fågelklubb 

Åke Nilsson, Östra Smålands Ornitologiska Förening 

Calle Ljungberg, Emådalens Naturskyddsförening 

Kuno Nilsson, Döderhults Naturskyddsförening 

Håkan Johansson, Stranda Naturskyddsförening 

Nils Elgqvist, Nybro Naturskyddsförening 

Claes Gårdinger, Kalmar Naturskyddsförening 

Mattias Karlsson, Ölands Naturskyddsförening 

Ernie Lennartsson, Torsås Naturskyddsförening 

Per Jiborn, Naturturismexpert 

Lars Engström, Klimataktion Kalmar 

Aina Hagberg, Folk och frö, Kalmar 

Cecilia Ribbing, Fridays for future, Kalmar 

 

 

Bilaga 

Bildkollage från exkursion i naturskogsområdet vid Gallsjön den 12 juni 2021 då ett 20-tal personer 
som bl.a. representerar underskrivande föreningar deltog. 
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Maria Gardfjell 


