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Hassellundar

Kännetecken
Hävdade eller ohävdade erbjuder hassellundarna en stor koncentration av hassel på en begränsad yta. Många
gånger förekommer även ett inslag av andra trädarter som då bildar ett kronskikt över hasseln.
målbild för god hänsyn

naturvärden (alla naturvärden måste inte

• Lämnas orörda, kan finnas behov av
naturvårdande skötsel för att bibehålla
hassellundens värden
• Hasseln är ett ljusälskande trädslag varför borttagning av granar och andra träd
som kraftigt skuggar hasseln kan vara
en bra skötselåtgärd
• Var rädd om hasselbuketterna även
sådana som hyser mycket död ved
• Marken i hassellundar är ofta känslig
och lättskadad så undvik körningar med
tunga maskiner.
• Undvik granplantering i hassellundens
omedelbara närhet

vara uppfyllda)

• Hassel i stor koncentration och med
buskar i olika åldrar och nedbrytningsstadier
• Vanligtvis ett inslag av död och döende
stampartier och grenar som gynnar
svampar och vedinsekter
• Rik markflora
• Hasselnötter är viktig föda för nötkråka
och andra fågelarter
• Hassellundar är trivsamma miljöer att
röra sig i och av sociala skäl bör de därför sparas.
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Beskrivning
En lundmiljö dominerad av hassel i olika åldrar och
där hasseln växer såväl i grupp (hasselbuketter) som
enskilt. Området har vanligtvis en lång brukartradition bakom sig där odlare skördat nötter och även
använt de böjliga hasselkäpparna (stammarna) för
olika konstruktioner i hushållet samt lövet som foder
till kreatur. Hasseln har varit ett viktigt inslag i många
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hävdade betesmarker. Hasseln trivs bäst på bördig
mark och förekommer i Sverige på spridda platser i
Götaland och Svealand. Det är inte ovanligt att hassellundarna också har ett trädskikt med vanligtvis
grova ädla lövträd eller pionjärlöv såsom asp, björk och
sälg. Man kan säga att hassellundarna är en kulturprodukt som också har höga naturvärden.

I hassellundar kan man hitta blommande vätteros
tidigt på våren.
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Röj bort inväxande gran i en hassellund

Nötkråkan är en av de som gillar hasselnötter.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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