20. Frodebjär
Naturvärde: BZL

Klass: 1

Ekokarta-löpnr: 5223-03

Areal: 114 ha

Socken: Asige

Omfattning
Frodebjär ligger i skogsbygden ca 5 km nordost om Asige. Området omfattar nyckelbiotoper och
våtmarker.
Nuvarande status
Norra delen av området är Natura 2000-område (pSCI).
Biotopskydd och naturvårdsavtal för del av området.
Bedömning
Frodebjär hyser olikåldrig bokskog med urskogskaraktär. Här finns det gott om död ved.
Kryptogamfloran är mycket värdefull och det förekommer många rödlistade lavar och mossor.
Dessutom ingår värdefulla våtmarker i söder.
Områdets naturvärden bevaras bäst genom att området lämnas för fri utveckling, bortsett från
bortröjning av ung gran samt att våtmarkerna lämnas ostörda.
I området växer det ädellöv som domineras av
bok, nära sjöarna finns också klibbal.
Terrängen är varierande med rasbranter och
hällmarker. Det finns gott om stenblock i
olika storlekar. På några ställen går berget i
dagen i form av flata hällar som ger området
karaktär.
I södra delen ingår även värdefulla våtmarker
med öppna mader vid Brösjön och Borrsjön
samt vattendraget mellan dessa.
Rasbrant
Norra delen har en vacker rasbrant med
urskogsliknande bokskog. Sydväst om
rasbranterna tar hällmarken över. Även här
har skogen urskogskaraktär. Vid Brösjön
finns det partier med alsumpskog. Längst i
söder finns myrsumpskog där tallen är det
dominerande trädslaget.
Död ved och mulmträd
Bokskogen är rik på död ved. Här kan man
hitta högstubbar och lågor av lövträd i olika
åldrar. Skogen har också många gamla träd
och även en del lövträd med mulm.
Sällsynta mossor och lavar
Skogsbestånden i området är heterogent och
olikåldrigt och här finns många gynnsamma
miljöer med en spännande kryptogamflora.

Många är rödlistade och bland lavarna
påträffas bokkantlav, bokporlav, bokvårtlav,
liten ädellav, orangepudrad klotterlav, rosa
lundlav och stor knopplav och bland
mossorna bokfjädermossa och
kornbandmossa.
Rikt djurliv
Fågellivet är rikt och här finns förutsättningar
för häckande mindre flugsnappare. I södra
delen av området runt Brösjön finns sällsynta
arter av trollsländor.
Referenser
Forslund, M. och Rundlöf, S. 1984. Våtmarker i
Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 1985:1.
Länsstyrelsen 2002. Natura 2000 Regeringsgodkända
områden i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande
2002:1
Länsstyrelsens artdatabas, opublicerad.
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 199396, opublicerad.

