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Skåne län med Tomelilla kommun markerad i brunt 

Alunbruket i Andrarum ligger i Andrarum socken, en knapp mil väster om Brösarp 
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Inledning 

Sommaren 2011 fick Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne i upp-
drag av Högestad och Christinehof  Förvaltnings AB att upprätta en skötselplan 
över de nuvarande markområden som tillhör alunbruket i Andrarum.  

Alunbruksområdet är en fast fornlämning av lämningstypen småindustri-
område. Området ingår i Naturreservatet Verkeån och Natura 2000-området 
Verkeåns dalgång. Alunbruksområdet ingår också i riksintresseområden för kul-
turmiljö, naturvård och friluftsliv. I kulturmiljöprogram för Skåne utgör området 
runt alunbruket och Verkeån viktiga beståndsdelar inom den särskilt värdefulla 
kulturmiljön Kivik-Andrarum.  

Alunbrukets verksamhet omfattade historiskt sett en större yta än vad som 
ingår i föreliggande skötselplan. Detta framgår bland annat på de äldsta kartorna 
över bruket. Till exempel finns det ett område norr om Verkeån som kallades 
”kasserade materialbackar” på kartan från 1740.  

Enligt uppdraget är det huvudsakliga målet med skötseln att bevara och visa 
de kulturvärden som finns i området men hänsyn ska också tas så att skötseln 
bevarar och utvecklar områdets naturvärden.  

Skötselplanen omfattar en historisk bakgrund och nulägesbeskrivning av 
området samt skötselförslag.  

Historisk bakgrund 

År 1637 fick den danske adelsmannen Jochum Beck kungligt privilegium att bryta 
alunskiffer i Gladsax län. Alun var en eftertraktad produkt med mångsidig nytta, 
men användes främst till garvning av skinn eller till att stoppa blödningar och 
desinficera sår. Andrarum var en av tre platser i Skåne med alunfyndigheter. Beck 
valde att börja med att köpa upp fastigheter i både Andrarums by och i omkring-
liggande socknar. Beck satsade stora pengar på att få igång driften av bruket och 
tvingades låna stora summor. Samtidigt härjade de svensk-danska krigen vilket 
hindrade produktionen. Till slut blev lånebördan alltför tung och Beck tvingades 
lämna alunbruket. Christina Piper som successivt hade köpt in sig i verksamheten 
stod 1728 som ensam ägare till bruket.  

Under 1700-talet växte produktionen till Skånes största industri där nära 
300 personer, män, kvinnor och barn sysselsattes. Som mest bodde det omkring 
900 personer vid bruket på 1760-talet. Med så många invånare blev alunbruket till 
ett eget samhälle med egna hantverkare såsom till exempel skräddare, slaktare och 
sadelmakare.  Samhället omfattade även eget tingshus, fängelse och sjukhus och 
slutligen inte minst – en egen valuta.  
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Ett foto från omkring 1910 visar hur vegetationsfattigt området vid slagghögarna var.  

 
Arbetarna fick hälften av lönen i natura och hälften i den egna valutan. Många 
tvingades dock handla på kredit vilket snabbt ledde till stora skulder som till och 
med gick i arv. På detta sätt bands arbetskraften till bruket i generationer. 

Alunskiffern bröts och brändes i så kallade fyrar under sommarhalvåret. El-
den vaktades dygnet runt av fyrmästaren. Det gick åt stora mängder ved till denna 
hantering och virke krävdes även till konstruktion av bland annat byggnader, tun-
nor, rännor och karställen. Christina Piper fick sig utvisat ett område som sträckte 
sig i en radie om två mil runt alunbruket, den så kallade Verkalinjen. Här upp-
hörde krono- och skatteböndernas rätt att själva bruka sin skog. Virket var förbe-
hållet alunbruket och skulle säljas till ett fast, oftast mycket lågt pris. 

I slutet av 1700-talet började produktionen att dala, främst på grund av brist 
på ved. Två av pannehusen revs på 1790-talet och antalet karställen minskade i 
antal. Den kontroversiella Verkalinjen upphävdes av riksdagen först år 1824. I 
mitten av 1800-talet lyckades man framställa alun på kemisk väg, vilket innebar en 
mycket billigare produktion än den traditionella. Under 1900-talets början arbe-
tade endast ett fåtal personer kvar och bruket lades ner år 1912. Produktion av 
rödfärg fortsatte i begränsad skala på platsen till 1929. 
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Områdesindelning 

I denna skötselplan delas Alunbrukets marker in i fyra områden med var sin tyd-
lig målsättning. Varje område delas därefter upp ytterligare med avseende på 
framlagda skötselförslag. De fyra huvudområdena är: 
 

1. Slagghögarna 
2. Stora brottet 
3. Västra verket 
4. Lövskogen 

 

Slagghögarna 

I område 1 som kallas Slagghögarna, finns det tydliga lämningar efter alunbrukets 
produktion, främst i form av slagghögar, karställen och en pannehusruin. Stigen 
som leder fram mellan slagghögarna utgjorde historiskt sett områdets huvudstråk. 
Den är därför central för upplevelsen av lämningarna.  

Slagghögarna och pannehusruinen är i dagsläget de sevärdheter som är 
mest framträdande inom alunbrukets nuvarande marker tillsammans med dag-
brottet inom område 2.  

Alunbruksområdet är indelat i fyra skötselområden. 
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Målsättning 

Målsättningen med område 1 är att ytorna söder, väster om och mellan slagghö-
garna är fria från träd, buskar och sly för att de kulturhistoriska spåren ska vara så 
tydliga som möjligt. Naturvärden med koppling till betesmark bevaras och ut-
vecklas. 

Historik 

Alunframställningen har lång historisk kontinuitet i detta centralt belägna område, 
vilket tydligt framträder i kartmaterialet från 1711 och 1740. Den brutna skiffern 
lades i högar och brändes i en till två månader på så kallade fyrplatser. Därefter 
lades skiffern i de karakteristiska fyrkantiga lutkaren för att lakas ur i vatten. Nio 
karställen om vardera fyra till sex träkar låg på rad längs stigen mellan slagghö-
garna, varav flera kan skönjas än idag. Den förbrukade slaggen lades i högar på 
båda sidor om Verkaån. Luten leddes i ledningar av stockar till pannehuset i öster 
där den kokades för att koncentreras, renas och slutligen kristalliseras till alun.  

När aktiviteterna minskade vid nedläggningen av alunproduktionen om-
kring 1910 började naturen återta området. Genom studier av fotografier i Reg-
ionmuseets arkiv kan man följa en igenväxningsprocess som efter cirka 40 år re-
sulterat i en gles björkskog med inslag av gran.  

Område 1, Slagghögarna, omfattar fem delområden a-e. 
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1982 var området utmed vägen en betad hagmark med björk. 

 
 
 

 
Enligt detta foto från 1991 hade björkens kronskikt slutits alltmer. Ek och gran fanns även i området, dock ej synligt här. 
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Marken, som till en början varit nästan helt utan vegetation, täcktes till stora delar 
av gräs och örter vid slutet av 1950-talet. I början av 1970-talet utförde Skogs-
vårdsstyrelsen landskapsvårdande insatser och 1973 upprättades den första sköt-
selplanen över de centrala delarna av alunbrukets verksamhets område.  

På 1980-talet reviderades planen och slyuppslag av ek nämns för första 
gången vid slagghögarna. Ljung hade etablerat sig i området vilket syns på olika 
fotografier. Målsättningen med skötseln av området var att hålla det som en betad 
hagmark.  

Ett foto från 1990-talet visar hur björkarna (och ekarna) växt till allt mer 
och skuggade en stor del av markytan. Enligt uppgift från Länsstyrelsen skedde 
ingen röjning fram till början av 2000-talet på grund av att området också är Na-
turreservat. 

I 2003 års skötselplan var målsättningen att området skulle betas och vara 
fritt från slyuppslag, träd och buskar inom tio år så att slagghögarna och karstäl-
lena framträdde tydligt. Stora mängder större träd avverkades därför under 2003, 
enligt Länsstyrelsen. Hästar betade området och kompletterade slyröjning genom-
fördes. I en revidering 2008 beslöts att alla kvarvarande björkar skulle avverkas 
medan några spridda ekar tilläts stå kvar.  

När det gäller den del som i föreliggande skötselplan rekommenderas läggas 
till nuvarande betesmark och betas så finns lite historik att finna i fotografier och 
tidigare skötselplaner. Att använda ytan som betesmark föreslogs redan 1973. 
Målsättningen med skötseln var då att skapa en hagmark. På foton från 1982 och 
1986 syns att så hade skett. Bilderna visar en hagmark, glest bevuxen med björk 
och låg vegetation utan slyuppslag på den södra sidan av vägen.  

Den yta som i skötselplanen benämns som 1d brukades som äng och åker 
enligt kartmaterial från 1930-talet. 

Nulägesbeskrivning 

Området är till största delen öppet men innehåller ännu ett femtiotal kvarlämnade 
30-åriga ekar, framförallt i den nordvästra delen. All björk på och mellan slagg-
högarna har avverkats, så när som några enstaka exemplar. Endast stubbarna är 
synliga. På slänterna mot ån har dock ett mindre antal äldre björkar lämnats kvar. 
I sydost finns enstaka äldre ask. Vegetationstäcket består av en väl avbetad gräss-
vål i markplan med bland annat gulsporre, blåklocka och stenmåra. På slagghö-
garnas sidor bli grästäcket mer glest i takt med ökande höjd och består bitvis av 
ljung i kombination med vegetationslösa ytor. Uppe på högarna finns en något 
tätare grässvål. Obestämda trollsländor och ödlor observerades i området liksom 
brunfläckig pärlemorfjäril. I den föreslagna utvidgningen, nära dagbrottet växer 
även smultron, gulmåra och ärenpris som alla är betesgynnade arter.  
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Från en av slagghögarnas krön kan man tydligt se behovet av att ta ner kvarvarande ekar mellan slagghögarna. De skym-
mer kulturlämningen och ger en bild av miljön som inte funnits här under alunbrukets verksamhetsperiod. 

 
Remsan mellan beteshagen och vägen hävdas inte i dagsläget, vilket innebär att 
vegetationen är högväxt och att lövsly kan få fäste.  

En parkeringsplats ligger inom delområde 1d, norr om vägen genom alun-
bruksområdet. En toalett, som är under planering, kan komma att placeras i an-
slutning till denna. 

Skötselförslag 

 
• De kvarvarande ekarna tas ner (1a). Med tiden skulle deras kronor 

skymma alltför mycket av områdets kulturhistoriska lämningar. Ett par 
ekar kan lämnas i områdets norra hörn, dock inte ovanpå slagghögarna el-
ler dess slänter mot söder. Ekar som står i dolda lägen, det vill säga inte i 
blickfånget för besökare, kapas några meter upp för att skapa död ved 
som gynnar en lång rad arter. En faunadepå gjord av nedsågad ek på hög i 
ett solbelyst, men dolt läge, skulle ge ytterligare tillgång till död ved som 
gynnar biologisk mångfald i området. Faunadepån kan lämpligen placeras i 
område 1c eller 1d. Det är dock viktigt att den ordnas så att det på ett en-
kelt sätt går att hävda marken runt omkring depån med betesdjur eller slåt-
ter. Manuell slyröjning kring depån kan komma att behövas. Årlig översikt. 
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• Fortsatt bete med får (1a). Komplettera med årlig slyröjning om nödvän-
digt. 
 

• Trädbården utmed Verkaån, som ingår i å-ravinen, lämnas orörd liksom 
samtliga träd, inklusive ek, som står på slagghögarnas nordliga slänter ned 
mot ån (1a).  

 
• Spara kvarvarande björk och ask vid vägen och den sydöstra delen av om-

rådet, dock inte ovanpå slagghögarna eller dess slänter mot syd (1a). 
 

• Utökning av betesmarken mot sydväst (1b) så att vägen omsluts alternativt 
en ny betesfålla enligt bifogad karta. Om det första förslaget blir aktuellt 
kan en färist komma att behövas. Det nya området betas också med får. 
Längs den södra sidan av vägen kan lite fler träd sparas. Ett par större as-
par vilka är värdefulla för insekter och fåglar, äldre björkar och någon en-
staka äldre bok är framförallt värda att satsa på. Yngre asp som röjs bort 
måste hållas tillbaka med hjälp av bete. 
 

• Betesmarken utökas norrut i anslutning till magasinet (1c). Ridån av ask 
utmed den gamla åkern öster om magasinet röjs bort. Stengärdet och den 
grova eken nära skyltarna röjs från sly för att framträda tydligare. Årlig 
slyröjning är troligen nödvändig 
 

• Betesmarken utökas i sydost om det går att lösa praktiskt med hänsyn till 
befintlig parkeringsplats. Alternativt kan vegetationen slås av och tas bort. 
Stängsel sätts i direkt anslutning till befintliga stengärden och trädbården 
mot ån lämnas orörd. Eventuellt kan den stora kastanjen som hänger in 
över ängsmarken beskäras något för att skapa visuell kontakt med ån. Allt 
sly på äng och åker röjs bort för att marken ska fortsätta vara öppen. Det 
innebär samtidigt att kontakten med Verkaån förstärks. Eventuellt kan en-
staka framtida naturvårdsträd, gärna ädellövträd, sparas i gränserna (1d).  
 

• Ruinerna söder om pannehuset, strax utanför den nuvarande beteshagen, 
röjs från sly och betesmarken utökas upp i slänten till det avgränsande 
stengärdet för att fortsättningsvis kunna hålla samtliga ruiner inom områ-
det synliga och fria från vegetation. Det som inte djuren tar röjs bort ma-
nuellt. (1e) 

 
• Ingen ved från lövträd får föras ut ur Verkeåns naturreservat. All ved som 

tas ner måste lämnas kvar alternativt köras till annan plats inom reservatet. 
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Stora brottet 

I område 2, Stora brottet, finns det enda av alunbrukets tre täkter där man se 
alunskiffern i sin ursprungliga form. Den svarta skiffern ligger exponerad i ett 
öppet dagbrott, som är ett tvärsnitt genom geologiska tidslager. Skärningen i 
branten innehåller mängder av fossil efter organismer som levde i ett hav för 570 
– 240 miljoner år sedan. Det har inneburit att många geologiintresserade och geo-
logistuderande besökt dagbrottet genom åren.  

Inom Stora brottet finns flera mindre och vattenfyllda sänkor, ett av dem 
kallas Pysslingahålet på en karta från 1929-31. 

Målsättning 

Målsättningen med Stora brottet är att dagbrottet hålls tillgängligt och väl synligt 
från vägen. En tydlig visuell kontakt ska finnas mellan dagbrottet och slagghö-
garna. I övriga branter sker endast naturvårdsåtgärder. Kring dansbanan behålls 
en skyddande träd- och buskridå för att bevara den undanskymda och intima ka-
raktären.  
 
 
 
 

Område 2, Stora brottet, omfattar delområde a som utgörs av dagbrottet samt delområde b som till stora delar innefattar 
dansbaneområdet. 
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Historik 

Enligt det äldre kartmaterialet kallades det Stora brottet för Norra brott och för-
såg alunbrukets norra verk med råvara. Skifferbrott fanns också vid västra och 
södra verket. På höjden invid brottets nuvarande kant låg enligt 1740 års karta 
inspektorns logement, men några tydliga spår kan inte längre skönjas. Genom 
århundradenas brytning har brottet successivt förskjutits söderut. Pysslingahålet 
skall ha varit mynningen på en kanal som grävdes 1760 för avledning av vatten 
från brottet vid Västra verket (senare kallat Djupet). På 1950-talet flyttades dans-
banan från Christinehofs slott till Stora brottet i det då ganska igenväxta alun-
bruksområdet. Flera byggnader såsom servering, lottstånd och loge tillkom däref-
ter successivt.  

Häradskartan från 1930-talet visar barrträdsmarkeringar i områdets kant 
mot nordväst och lövträdssymboler nere i Stora brottet och mot söder och syd-
ost. Barrträden var troligen granplanteringar, men tall fanns också i området. 
Barrträd syns bara mellan dagbrottet och magasinet på flygfotot från 1940-talet. 
Utseendemässigt var detta ”grane” jämförbart med den stora granplanteringen 
nordost om Verkaån (”Alströms grane”). Foton från dagbrottet under 1980-talet 
visar en yngre träd- och buskvegetation på dagbrottets ovankant. Både löv- och 
barrträd kan urskiljas. Man skulle kunna tolka det som att granen avverkades un-
der perioden 1940-1970, förutom en bård ovan dagbrottet och att spontan igen-
växning därefter ägt rum. 

 
 

Det öppna dagbrottets branter är delvis dolt av träd och buskar.  
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Nulägesbeskrivning 

Området omges av branta slänter i alla väderstreck utom mot slagghögarna i 
nordost. Nedanför några av branterna och även i nordost finns det vattensam-
lingar. Både branter och ytorna kring vattenspeglarna är beväxta med blandade 
lövträd och enstaka större tallar. Vid dagbrottet finns större träd och buskar både 
i markplan (lövträd) och ovanpå den platå som ligger ovan dagbrottets skärning 
(främst gran). Dansbaneområdet beskrivs närmare i Vårdplan Alunbruket, 
2011:12 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, vilken främst be-
handlar området kring dansbanan, men dagbrottet, slagghögarna och klocksta-
peln tas också upp. 

Skötselförslag 

• Avverka alla träd och buskar så att dagbrottet blir fritt från träd, buskar 
och sly både i markplan, i brottets slänter och närmast ovanpå platån. (2a) 
 

• Fortsatt kontinuerlig slyröjning av samma ytor som nämns ovan med ett 
par års mellanrum. (2a) 

 
• På övriga branter i söder och öster lämnas vegetationen orörd. Natur-

vårdsinsatser kan dock ske. Exempel på detta är att göra återkommande 
röjningar kring framtida naturvärdesträd och lämna död ved om så är 
lämpligt. (2b) 
 

• Övrig skötsel sker i enlighet med Vårdplan Alunbruket, 2011:12. Det bör 
dock poängteras att man bör behålla en skyddande träd- och buskridå 
kring dansbaneområdet för att bevara den undanskymda och intima karak-
tären. (2b) 

Genom att spara en ridå av träd och buskar kring dansbanan förstärks den intima miljön.  
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Västra verket 

Område 3, Västra verket också kallat Lilla verket, har utgjort centrum i det västra 
verkets alunproduktion med råmaterial från det närliggande skifferbrottet som 
idag kallas Djupet. Här finns flera ruiner och slagghögar från produktionen, 
bland annat den så kallade Röde fyr som en gång i tiden var den högsta av bru-
kets slagghögar.   

Västra verket, är alunbrukområdets entré i nordväst men upplevelsen av att 
vara inom alunbrukets marker kommer dock inte förrän man till fots har passerat 
magasinet som ligger i östra delen av Västra verket. Orsaken är att en pågående 
igenväxningsprocess skymmer det mesta av de kulturhistoriska lämningarna. 

Målsättning 

Målsättningen med Västra verket är att bevara och inom en tioårsperiod synlig-
göra och tillgängliggöra befintliga kulturhistoriska spår i form av slagghögar och 
ruiner för att anknyta till alunbrukets centrala delar. Naturvärden knutna till träd-
skiktet ska behållas och utvecklas.  
 

Delområde 3, Västra verket, är indelat i två delområden. Inom delområde a har platserna för slagghögar och ruiner 
särskilt markerats.  
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Historik 

Det västra pannehuset uppfördes år 1672 och var i drift ungefär hundra år. Skif-
fer bröts i det numera vattenfyllda Norra brottet, kallat Djupet. Råvaran bearbe-
tades i två karställen invid vägen för att därefter via en underjordisk lutränna vi-
dareförädlas i pannehuset och karhuset som låg ungefär på platsen för parkering-
en väster om magasinet. Här fanns också ett så kallat rödfärgehus där man antag-
ligen framställde färg. Mindre slagghögar låg i anslutning till vägen och ett par 
större invid ån, bland annat Röde fyr. Stora delar av högen schaktades bort under 
1940-talet men det är troligen rester av denna som ännu finns kvar i områdets 
nordvästra del. I bäcken som mynnar i Verkaån fanns en vattendriven såg.  

Markerna vid Västra verket har varit öppna och brukade en bra bit in på 
1900-talet. Elof  Stoltz karta från 1929-31, häradskartan från 1930-talet och flyg-
fotot från 1940-talet ger tillsammans en god bild över markanvändningen. Kar-
torna visar vad som har varit åker, betesmark och äng liksom övriga ytor som 
varit trädbeväxta eller bebyggda. När området slutade brukas är oklart. Endast en 
liten remsa brukad mark fanns redovisad på ekonomiska kartan från 1970-talet.  
 

Nulägesbeskrivning 

På norra sidan av vägen finns ett mindre bostadshus. De öppna ytorna verkar ha 
varit små åkrar i senare tid. En bit mark som redovisas som åker på 1930-talet 
används idag som parkeringsplats för besökare till kaffestugan. I anslutning till de 
slybeväxta mindre slagghögarna syns flera ruiner mer eller mindre ingrävda i 
backarna. I väster längs bäcken, som är ett biflöde till ån, finns de igenväxta rui-
nerna av sågen. Vid en av ruinerna växer det krusbärsbuskar.  

I sydväst, söder om vägen och fram till Djupet finns ett glest bestånd av 
likåldrig ek och björk. Örter som blåklocka, smultron, johannesört och åkervädd 
är rester från tiden då marken användes för bete och odling. Mindre vattensala-
mander finns i området. Söder om magasinet finns ett glest björkparti uppe på en 
platå (strax ovanför dagbrottet i området Stora brottet) med inslag av hägg och 
enstaka fågelbärsträd. För övrigt har lövträd och buskar intagit området och be-
sökare kan troligen inte förstå att även detta område hänger samman med alun-
bruket. 
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Överst t. v. syns en ruin i anslutning till en av slagghögarna vars röda slagg skymtar i vegetationen. Överst t. h. syns 
ruinerna av sågen. Lämningarna efter verksamheten vid Västra verket är till stora delar dolda av träd och buskar, men 
här finns goda möjligheter att utveckla och förtydliga den västra entrén till alunbruksområdet (mitten). Tjärblomster 
(nederst t.v.) förekommer i område 3b söder om vägen som till stora delar utgörs av likåldrig ek och björk (nederst t.h.).  
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Skötselförslag 

 
• I området norr om vägen (3a) görs en utglesning av träd- och buskvegetat-

ion för att öppna upp, släppa in ljus och skapa möjligheter att se in och 
igenom nuvarande gröna ridåer. På lång sikt bör all vegetation på slagghö-
garna röjas bort och det skulle vara värdefullt om området hävdades som 
betesmark och fick samma karaktär som område 1.  
 

• I och med Naturreservatet Verkeån krävs extra hänsyn till Verkeån och å-
ravinen. Träd- och buskbården närmast ån lämnas alltså orörd i sin helhet 
förutom där ruiner ligger i direkt anslutning till ån. Det innebär alltså att 
träd på slagghögarnas nordliga slänter mot ån lämnas kvar. Samråd med 
berörda, boende och verksamma inom alunbruksområdet, inför genomfö-
rande av åtgärder. (3a) 
 

• Avverkning av träd, buskar och sly på och i anslutning till samtliga ruiner 
(3a).  

 
• Översyn och eventuell restaurering av sågruinen (3a).  

 
• Slåtter eller bete på befintliga öppna ytor (3a). 

 
• Spara enstaka framtida naturvårdsträd av ädla lövträd. Tänk dock på att en 

vidkronig ek kräver mycket utrymme. Med hänsyn till synliggörandet av 
den kulturhistoriska miljön bör naturvårdsträden därför finnas i områdets 
norra kanter. 
 

• I området sydväst och söder om vägen på norra sidan av Djupet (3b) kan 
gallring ske varsamt med fokus på att gynna framtida äldre träd och död 
ved. Efterträdare underhålls genom röjningsåtgärder för att på sikt lämnas 
för fri utveckling. Området mellan Djupet och vägen röjs först. Region-
museet föreslår att området öppnas upp istället för att utvecklas till ett 
skogsbestånd. Detta för att förstärka kontakten med Djupet och gynna fö-
rekommande hävdberoende arter i området, till exempel gökärt, tjär-
blomster, blåklocka och vädd. I nuläget är detta inte förenligt med gäl-
lande beslut och skötselplan för naturreservatet.  
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Lövskogen 

Område 4 kallas för Lövskogen i denna skötselplan. Området sträcker sig från 
och med det vattenfyllda brottet Djupet i väster, runt om södra delen av område 
2 till och med det andra vattenfyllda brottet i sydost. Lövskogen utgör således i 
stort sett hela den södra halvan av alunbrukets nuvarande markområde.  

Målsättning 

Målsättningen med området är ett varierat lövskogsområde med fri utveckling. 
Detta följer de riktlinjer som anges i bestämmelserna för Verkeåns Naturreservat 
Agusa – Hallamölla. 

Historik 

Inom området låg det södra brottet och det västra kallat Djupet, vilka idag är vat-
tenfyllda. På höjden sydost om Stora brottet låg brukskontoret och brukskamre-
rens boningshus. Bebyggelsen revs kring sekelskiftet 1900 och den höglänta plat-
sen lär därefter ha blivit en omtyckt picknickplats. Bilder från pannhuset på 1950-
talet visar en relativt ung lövskog med inslag av gran i bakgrunden i de östligaste 
delarna av området. Omslagsfotot till skriften Bruksbygdsliv Andra Alunbruksboken 
ger en bild av ett relativt tätt bevuxet område i väster redan vid slutet av 1800-
talet. 1970-talets skötselplan beskriver störst förekomst av ask, björk, ek och sälg 
samt inslag av bok och fläder.  

Område 4, Lövskogen, sträcker sig längs alunbruksområdets södra del.  
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Beskrivning:  

Området är en blandskog, främst bestående av äldre björk och ek. Äldre bok och 
tall, samt lönn förekommer. Platån (picknickplatsen) sydost om Stora brottet har 
varit äng men är nu beväxt med björk. Här finns diffusa stengrunder som kanske 
kan vara från boningshuset och kontoret, men i övrigt finns få äldre strukturer. 
Skåneleden passerar genom området. 
 

Skötselförslag 

 
• Området lämnas för fri utveckling.  

 
• Skåneleden och den lokala stigen markeras ut i överensstämmelse med 

skötselplanen för Verkeåns naturreservat. Tillgängligheten för dessa två 
leder ses över vid behov.  

 

En äldre bok invid en av vandringslederna inom lövskogsområdet. 
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Bilaga 

 
Kartan som är en bilaga till beslutet för Verkeåns naturreservat Agusa-Hallamölla visar de rödmarkerade områden 
där det endast är tillåtet att utföra åtgärder som gynnar naturvärden. Detta för att bevara och utveckla de värden som 
är knutna till trädskiktet.  
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