
Iglekärrs naturreservat 

blev efter många om och men klart 2016 och består av är en 70 ha stor naturskog strax 

öster om Skepplanda. De äldsta delarna av skogen har en ålder på drygt 150 år och 

saknar helt spår av skogsbruk. Barrskog med inslag av björk, ek och asp   dominerar 

området. In slaget av moss- och myrmark är stor. Sjön Stora Iglekärr har gett namn åt 

reservatet. I norr och söder sluttar området brant ner mot Ryksdamm och Heden. 

 Vid en inventering av området 2010 upptäcktes tolv rödlistade arter och dessutom ett 

fyrtiotal signalarter, vilket tyder på mycket höga naturvärden. Gammelskogen gränsar i 

öster till Eklidens naturreservat på 80 ha, vilket gör att ett mycket stort område kan 

skyddas och bidraga till att utsatta arter får större livsrum och därmed lättare kan 

överleva. 



Den rödlistade bivråken finns både här och i Eklidens naturreservat. Mindre hackspett häckar i skogens        

sydligare delar, medan nattskärran trivs bra i hällmarkstallskogen.  

När det gäller växter är artrikedomen inte speciellt stor i de centrala delarna av skogen, som mest består av 

moss– och hällmarker. Värt att notera är en rugge gotlandsag i Lilla Iglekärr, några lokaler med fönsterlav och 

en och annan klockgentiana. I sluttningarna mot söder, öster och norr är skogen betydligt äldre och kraftigare 

och här finns ett flertal mossor, lavar och svampar av stort intresse. Här förekommer också grönstenspartier, 

vilket gör att man kan hitta en del kalkgynnade arter som blåsippa, svartbräken, kungsmynta, liten häxört,   

berberis och kranshakmossa. 

Gotlandsag 

Mindre hackspett 

Fönsterlav Rävticka 

Bivråksungar 

Röda näckrosor i St Iglekärr  



Nattskärra                                       

Mindre hackspett 

Bivråk                                                                               

Klockgentiana 

Knärot 

Ask

Jättemusseron 

Svart taggsvamp 

Mo-taggsvamp 

Rödlistade arter 

Några mossor och lavar som påvisar höga naturvärden  

  Vågig sidenmossa, blåmossa, revlevermossa, purpurmylia och klippfrullania är visserligen inte direkt ovanliga, 

men indikerar orörd skog med hög luftfuktighet, vilket också är en förutsättning för en stor mängd andra arter. 

Fällmossan, som här växer på gamla ekstammar, är en signalart som visar höga  naturvärden och skog med lång 

kontinuitet.  Flagellkvastmossa föredrar en biotop rik på död ved i olika stadier. 

Liten spiklav indikerar tallskog med höga naturvärden. Den ovanliga havstulpanlaven finner man oftast i glesa 

och luckiga skogar.
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En ny orienteringskarta finns över området och finns att köpa i OK Alehofs klubbstuga på 

Dammekärr. 

Naturvårdsverket har bekostat och placerat en soffa strax nedanför den lilla stugan vid Stora 

Iglekärr. Soffan är ett fantastiskt konstverk gjort av den kände träkonstnären Tommy Craggs. 

Ekstocken kommer från Botaniska trädgården i Göteborg. 


