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ABSTRACT 

The aim of this study was to prepare a management plan for the future nature reserve Helges 

hage in Eksta, Gotland. The area has a long continuity as a woodland and has been used as 

pasture and for selective logging. This type of forestry practices creates a dynamic, 

heterogeneous landscape with a rich biodiversity. In Helges hage many unusual soil fungi and 

two endangered grass species have been found. Grazed woodlands is one of the habitats that 

has decreased most in Sweden the last century as a result of the modern forestry. Helges hage 

has not been grazed since the 1960 and the forest understory is now overgrown by shrubs and 

saplings. In order to preserve the natural values of a grazed woodland it is required to 

reintroduce grazing and that parts of the forest is thinned in order to create a less dense forest 

with more light reaching the ground. 
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INLEDNING 

Det blivande naturreservatet Helges hage i Eksta Socken på Gotland är ett 20.5 hektar stort 

område som i huvudsak består av produktiv skogsmark. Skogen utgörs till största delen av 

äldre, högvuxna tallar och har ett för Gotland stort inslag av gran. Det finns även ett mindre 

inslag av lövträd som björk, ask, asp och hassel (Forum fastighetsekonomi 2011, Pettersson 

1994). Området har en lång skoglig kontinuitet och har länge skötts som en traditionell 

bondeskog, det vill säga genom plockhuggning och skogsbete (Burmeister 1703, K. Boethius 

muntl.). Helges hage representerar därmed resterna av en äldre typ av skogsanvändning som 

skapar ett dynamiskt landskap med en stor biologisk mångfald (Andersson et al. 1993). Flera 

mindre biotoper finns insprängda, till exempel tre våtmarker och en hassellund vilket gör 

området mycket heterogent.  

Betade skogar är ofta flerskiktade vilket innebär att det förekommer träd i flera olika 

åldersklasser (Lundqvist 2012). Marken präglas av tunna humuslager och har en stor 

exponering av solljus vilket gynnar ljuskrävande örter och lavar (Nitare 2000). Betning, 

tramp, brytskador och spillning skapar ett dynamiskt landskap (Austrheim & Eriksson 2001) 

med speciella markförhållanden som gynnar en flora och fauna som skiljer sig från de som 

finns i andra modernt brukade skogar (Andersson et al. 1993). Till exempel är 

marksvampsfloran rikare och gräsmarksväxter fler i betade skogar än i andra typer av skogar. 

Betade barrskogar på kalkrik mark är särskilt artrika då många rödlistade svampar är knutna 

till denna biotop och de kan också ha en stor diversitet av insekter och andra evertebrater 

(Björndalen 2003). Kalkgranskogar är generellt en sällsynt skogstyp som finns i mindre 

omfattning än kalktallskogar på de gotländska hällmarkerna och har därför ett särskilt högt 

bevarandevärde (Björndalen 2003).  

Från järnåldern fram till omkring 1850 delades de svenska markerna in i inägor och utmarker 

(Andersson et al. 1993). Åker och ängsmark hägnades in och djuren betade på utmarkerna. 

Först 1857 blev djurägare skyldiga att hägna in sina djur - innan dess hade det varit 

markägarens skyldighet att skydda sina inägor från betande djur (Kardell 2004). Det var på 

betesmarken som skogen växte och virke hämtades för husbehov. För att virket och betet på 

utmarkerna skulle få god kvalitet krävdes olika skötselåtgärder såsom friställning av utvalda 

träd, svedjning, hamling av lövträd för att få ökad lövskörd nästföljande år och uppstamning 

av enbuskar för att få raka störar (Persson & Forshed 1982, in Axelsson Linkowski 2010). 

Denna typ av skogsanvändning skapade en luckig och flerskiktad skog med lång kontinuitet 

(Nitare 2000).  

Sveriges skogsmarker har under 1900-talet genomgått stora förändringar i samband med att 

skogsbruket rationaliserats och effektiviserats i syfte att ge större avkastning. Dagens 

moderna trakthyggesbruk skiljer sig stort från det äldre skogsbruket där man valde ut och 
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avverkade enstaka träd som passade för olika ändamål (Andersson et al. 1993). En 

slutavverkning innebär ett kraftigt avbrott i den skogliga kontinuiteten och nyplantering med 

enbart ett trädslag skapar en monokultur, vilket ger en lägre biodiversitet. Det moderna 

skogsbruket har medfört att det idag endast finns fragment kvar av betade skogar (Andersson 

et al. 1993). Trots att detta troligen var den mest utbredda typen av utmarksbete i Norden 

(Ericsson 2001) är betad skogsmark en av de biotoper som minskat allra mest i landet de 

senaste 100 åren (Aronsson 2006). Detta innebär att arter knutna till denna speciella biotop är 

på stark tillbakagång (Jakobsson 1997). Helges hage betades senast på 1960-talet och håller 

nu på att växa igen. I vissa delar av skogen är dock skogsbeteskaraktären fortfarande tydlig 

(M. Martinsson muntl.). 

I den nordöstra delen av reservatet finns en mindre nyckelbiotop i form av en hassellund, i 

vilken det finns ett relativt stort bestånd av det rödlistade gräset skugglosta Bromopsis ramosa 

(VU) (Pettersson 1994). Hassellundar har många ekologiska likheter med ädellövskogar och 

fältskiktet domineras ofta av vårblommande örter. Särskilt skyddsvärda är äldre hassellundar 

som liksom denna har en lång kontinuitet och ännu större värden har hassellundar på kalkrika 

marker (Nitare 2000). I området finns också ett fåtal äldre askar Fraxinus excelsior som visar 

spår av långvarig hamling. Hamlade träd har höga naturvärden då beskärningen bidrar till att 

öka trädets livslängd. Det bidrar dessutom till att död ved skapas i större omfattning och inuti 

stammarna skapas därmed livsmiljöer för svampar, insekter och fåglar. Asken är ett 

rikbarksträd vilket innebär att barken har ett relativt högt pH (Rydberg 2013). Inte mindre än 

180 rödlistade arter är knutna till ask, som sedan 2010 är upptagen i rödlistan till följd av 

askskottssjukan. Då antalet äldre träd minskar i omfattning ökar avståndet mellan gamla 

individer vilket försvårar spridningen av de organismer som är knutna till värdarten (Moe & 

Botnen 1997). På Gotland beräknas ca 80 % av träden vara drabbade av sjukdomen som 

orsakas av svampen Chalara fraxinea. Sjukdomen upptäcktes för första gången i landet 2002 

(Rydberg 2013).  

Under en svampinventering i november 2011 hittades tjugo marksvamparter som indikerar 

höga naturvärden (Edvinsson 2011). Av dessa tjugo arter var åtta signalarter och sju 

rödlistade. Inventeringen utfördes dock under en tid på året då många svampar slutat 

producera fruktkroppar. De fynd som trots detta gjordes tyder på att området är värdefullt och 

att fler sällsynta svampar bör finnas i området. En stor del av områdets höga naturvärden 

hänger ihop med det faktum att det kontinuerligt funnits äldre barrträd tillgängligt, något som 

är särskilt viktigt för många mykorrhizabildande svampar (Björndalen 2003). 

Syfte 

Det här examensarbetet utgör ett underlag för en skötselplan till det blivande naturreservatet 

Helges hage. Skötselplanens syfte är att ge anvisningar om hur naturreservatets värden ska 

bevaras och gynnas. Skötselplanens mål är långsiktiga medan åtgärdsförslagen är kortsiktiga 

och kan förändras vid behov. Målen är att området i framtiden ska ha en flerskiktad skog med 

karaktär av gammal bondeskog.  Hassellunden ska bevaras. Torrträd, hålträd, stående och 

liggande död ved ska finnas i gynnsam omfattning och så även livsmiljöer för rödlistade och 
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skyddade arter. Fornlämningarna ska skyddas från uppväxande vegetation och området ska 

göras tillgängligt för besökare. 

  

Följande frågeställningar behandlades i studien: 

 Hur har skogen sett ut och brukats tidigare under historien? 

 Vilka naturvärden finns i området? 

 Vilka skötselåtgärder kan göras för att behålla och gynna de naturvärden som 

finns? 

MATERIAL OCH METOD 

Studien genomfördes under våren, sommaren och tidig höst 2013. Tidigare markägare Klas 

Boethius intervjuades den 15 april för att få en bättre bild av hur marken använts under de 

första decennierna av 1900-talet. Området har besökts vid fyra tillfällen (29 mars, 21 april, 23 

juni och 28 september), den 21 april tillsammans med Magnus Martinsson från Länsstyrelsen 

på Gotland. Vid besöken har observationer av de parametrar som vägs in i skötselplanen 

fotograferats för att dokumentera områdets karaktärsdrag. Antalet träd och buskar som växer 

på fornlämningarna i form av husgrunder har antecknats. Vid artbestämning av kärlväxter i 

fält har Svensk fältflora av Mossberg och Stenberg (2006) använts. Kartor över området har 

analyserats. 

Följande parametrar har vägts in i skötselplanen: 

 Historisk markanvändning 

 Hydrologi/geologi 

 Flora och fauna 

 Naturvärden och rödlistade arter 

 Fornlämningar 

 Sociala värden 

 Anläggningar 

 Tillgänglighet 

Därefter har informationen sammanställts och reservatet delats in i skötselområden med 

specifika förslag på skötselåtgärder. 

RESULTAT 

Allmän beskrivning av området 

Naturreservatet Helges hage ligger ca 3 km söder om Fröjel kyrka och nås via en gammal 

traktorväg som går in i området österut från väg 140 mellan Fröjel och Sproge. Det finns även 

flera mindre stigar som slingrar sig fram genom området. Området består i huvudsak av 

produktiv skogsmark med lågörtsvegetation. Skogen utgörs till största delen av äldre, 

högvuxna tallar men det finns också ett för Gotland stort inslag av gran samt ett mindre inslag 
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av lövträd (Forum fastighetsekonomi AB 2011, Pettersson 1994). I reservatets västra delar 

består skogen av ung, gles tallskog. Det finns tre våtmarker som är igenvuxna med ag och 

buskar (Forum fastighetsekonomi 2011, Fig. 1). Öster om den största agmyren finns en 

homogen ungskog som består av likåldriga, högvuxna granar (Fig. 1). Enligt tidigare 

markägare Klas Boethius beror detta på att skogen i detta område stormfällts. Den sydvästra 

delen av området gränsar till ett kalhygge (Fig. 1) och skogen utgörs här av tät granskog med 

ett litet inslag av lövträd. Längre österut får skogen efterhand ett större inslag av lövträd och 

marken blir alltmer sank. Ungefär 75 m från väg 140 finns ett område som avverkats för ett 

planerat husbygge (Fig. 1). Detta är det enda ställe i Helges hage där skogen utsatts för 

modernt trakthyggesbruk. I samma område men på andra sidan traktorvägen (Fig. 2) finns en 

infiltrationsanläggning som grannfastigheterna Eksta Kvie 1:27, 1:28, 1:29 och 1:30 har 

servitut på. Infiltrationen anlades 2011. I den nordöstra delen finns en nyckelbiotop i form av 

en hassellund (Pettersson 1994, Fig. 2). Det finns ett flertal stora myrstackar i området (pers. 

obs.), något som ofta förknippas med betade barrskogar (Andersson et al.1993). I området 

finns även flera fornlämningar (Fig. 2). Reservatet avgränsas i öst och nord av 

taggtrådsstängsel.   

 

Figur 1. Flygfoto över naturreservatet Helges hage. Fastighetsgränsen syns i turkost. Bilden visar bland annat de tre 
våtmarksområdena samt det avverkade området i väst.   
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Figur 2. Översiktskarta över Helges hage. Det diagonalt streckade området visar nyckelbiotopen och de horisontellt 
streckade områdena är våtmarker. Traktorvägen från väg 140 ses som en grå streckad linje. Run-R visar fornlämningar. 

 

Ingående naturtyper   

Tabell 1. Naturtyper representerade i Helges hage. Klassificering enligt KNAS. (KNAS = Kontinuerlig 
NAturtypsStatistik, hämtat från naturvårdsverkets databas VIC-natur 28 juni 2013). 
 

Naturtyp     Areal (ha) 

 

Tallskog     6.3 

Granskog     3.2 

Barrblandskog     3.8 

Lövblandad barrskog    3.9 

Triviallövskog    0.7 

Ädellövskog     0.2 

Triviallövskog med ädellövinslag   1.1 

Ungskog inklusive hyggen    0.5 

Övriga skogsimpendiment    0.2 

Våtmark     1.4 

Summa     21.4 

Varav produktiv skog    19.7 
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Tabell 2. Prioriterade bevarandevärden.  

 

Naturtyper   Strukturer 

 

Äldre barrskog, barrblandskog  Gamla, grova träd. Liggande och 

 och lövblandad barrskog   stående död ved. Naturbetesmark. 

 

Triviallövskog, ädellövskog och  Gamla, grova hasselbuketter med döda 

trivialskog med ädellövsinslag grenar. Hamlade träd. Naturbetesmark. 

    

 

Historisk markanvändning 

Skattläggningskartan över Eksta socken från 1703 visar att den östra delen av Helges hage var 

myrmark under början av 1700-talet. Resterande delar var skogsmark som beskrevs som 

magert skogsbete och brukades genom plockhuggning för husbehov och som utmarksbete 

(Burmeister 1703). Enligt tidigare markägare Klas Boethius har marken fram till omkring 

1960 skötts som en gammal bondeskog av Helge Björkkvist, som var ägare till området innan 

Boethius. Skogen har troligen även under den tiden plockhuggits för husbehov och marken 

har betats, troligen av häst eller får då man gärna ville ha korna närmre gården som ligger på 

ett annat skifte (K. Boethius muntl.). Denna bild stämmer väl överens med de spår som finns i 

området i form av t.ex. stubbar från grova träd, hamlade äldre askar och ett örtrikt fältskikt. I 

vissa delar av området är skogsbeteskaraktären fortfarande tydlig, exempelvis förekommer 

här skogsbetesväxter som knägräs och ängsvädd (M. Martinsson muntl., Fig. 3) 
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Figur 3. Skog med tydlig skogsbeteskaraktär. Foto: Fanny Törnkvist 

Flora och fauna 

Skogen domineras av äldre, högvuxna tallar (56 % av träden), de flesta troligen över 120 år 

gamla. Det finns också ett för Gotland stort inslag av gran (35 %) och ett mindre inslag av 

lövträd som björk, ask, asp och sälg (Forum fastighetsekonomi 2011, pers. obs.). I buskskiktet 

märks hassel, brakved och skogskornell. Fältskiktet domineras av olika gräsarter, örnbräken 

och småplantor från tidigare nämnda lövträd. Arter som observerats är ängsvädd, knägräs, 

hässlebrodd, hagtorn, ormbär, strävlosta (NT)
1
, skugglosta (VU), gammelgranslav och västlig 

hakmossa (S) (M. Martinsson muntl., pers. obs.). 

Naturvärden och rödlistade arter 

Vid en svampinventering som genomfördes i november 2011 framkom att det finns flera 

rödlistade svampar i området och även flera signalarter (Edvinsson 2011). De flesta 

svamparna växte i de centrala delarna av reservatet. Totalt hittades tjugo arter, av vilka åtta 

var signalarter och sju rödlistade (Bil. 1). Till exempel observerades signalarterna blå 

slemspindelskivling Cortinarius salor (Fig. 4a), diskvaxskivling Hygrophorus discoideus, 

fransig jordstjärna Geastrum fimbriatum och zontaggsvamp Hydnellum concrescens (Fig. 4b).  

                                                           
1
 RE=Nationellt utdöd, CR=Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU = Sårbar, NT = Nära hotad, LC=Livskraftig 

(Artdatabanken 2013) 
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Figur 4a och 4b. Blå slemspindelskivling Cortinarius salor och zontaggsvamp Hydnellum concrescens. Foto: Åke Edvinsson 

Av de rödlistade arterna kan nämnas gulsträngad fagerspindelskivling Cortinarius haasi (EN), 

Cortinarius barbarorum (VU), puderspindelskivling Cortinarius aureopulverulentus (VU) 

(Fig. 5), odörspindelskivling Cortinarius mussivus (NT) och vit taggsvamp Hydnum albidum 

(VU). Man fann även rundsporig granrotsspindelskivling Cortinarius rosargutus, en art som 

är typisk i äldre myrstackar eller andra tjocka barrmattor (Brandrud et al. 2012). Arten har 

tidigare ansetts vara en variant av granrotsspindelskivling Cortinarius fraudulosus (VU) men 

har nyligen erkänts som en egen art. På grund av detta finns få fynd inrapporterade liksom lite 

kunskap om artens status i Sverige (Edvinsson muntl.).  

 

Figur 5. Puderspindelskivling Cortinarius aureopulverulentus (VU). Foto: Åke Edvinsson 
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Det faktum att så många sällsynta svampar hittades trots att inventeringen gjordes så sent på 

året, när många arter slutat producera fruktkroppar, tyder på att området har höga naturvärden 

och att det troligtvis finns fler sällsynta svamparter i området. Inte mindre än elva arter 

tillhörde släktet Cortinarius, spindelskivlingar, som ofta har ett högt signalvärde. Dessutom 

återfanns två arter inom släktet Hydnellum, korktaggsvampar. När flera arter inom detta släkte 

finns i samma område indikerar det en särskilt skyddsvärd skog. Bland de rödlistade arterna 

tillhör en EN, tre VU och tre NT. Flera av de funna svamparna är knutna till äldre, örtrika 

kalkbarrskogar och vissa är specialiserade på kalkgranskogar. Arter som är knutna till 

kalkgranskogar är till exempel puderspindelskivling (VU), blå slemspindelskivling och 

svavelriska. Tre av arterna, rundsporig granrotspindelskivling, puderspindelskivling och 

fransig jordstjärna, förekommer främst i myrstackar. Hos flera av de rödlistade arterna som 

finns i området bedöms den totala populationen i Sverige minska på grund av habitatförlust 

genom modernt trakthyggesbruk (Jakobsson 1997, Bohlin 2001, Nitare 2012). Faktorer som 

försämrar markförhållandena är körskador, dikning, luftföroreningar och kraftig gallring. Det 

faktum att denna typ av skogar inte nybildas i tillräcklig omfattning är ett annat allvarligt hot 

(Jakobsson 1997, Bohlin 2001). Det är därför viktigt att skydda kända lokaler och säkerställa 

områdenas kontinuitet (Bohlin 2001).  

I den nordöstra delen av Helges hage finns en mindre nyckelbiotop (1.1 ha) i form av en 

hassellund (Pettersson 1994). Hassellundar utvecklas ofta i områden som tidigare varit 

lövängar eller hagmarker och de har många likheter med ädellövskogar vad avser ekologi och 

flora. Särskilt skyddsvärda är äldre hassellundar med lång kontinuitet och ännu större värden 

har de som finns på kalkrika marker (Nitare 2000). Under en nyckelbiotopsinventering i 

området fann man ett relativt stort bestånd av äldre hasselbuketter och ett fåtal äldre askar 

som visar spår av långvarig beskärning (Fig. 6a och b). Asken är sedan 2010 upptagen på 

rödlistan i kategorin sårbar (VU). Sambandet mellan askskottsjukans angrepp och hamling av 

askar är ännu inte helt klarlagt. Man vet dock att avverkning av smittade träd inte minskar 

spridningen av svampen då dess sporer är luftburna. Skogsstyrelsen rekommenderar i 

dagsläget att friska träd kan hamlas försiktigt då detta i allmänhet främjar trädens hälsa. Om 

infekterade grenar förekommer på i övrigt friska träd ska dessa beskäras för att undvika att 

svampen sprider sig till huvudstammen. Restaureringshamling av drabbade träd bör undvikas 

då svampen troligen redan spridit sig till huvudstammen och hamlingen innebär i det fallet att 

trädet försvagas vilket kan snabba på sjukdomsförloppet. (Rydberg 2013). Under 

inventeringen fann man även gammelgranslav Lecanactis abietina och det rödlistade gräset 

skugglosta Bromopsis ramosa (VU), som är tämligen allmän i nyckelbiotopen (Pettersson 

1994).  
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Figur 6a & b. Askar med spår av beskärning. Foto: Fig. 6a: Magnus Martinsson, Fig. 6b: Fanny Törnkvist. 

Det rödlistade gräset strävlosta Bromopsis benekenii (NT) är allmän i hela reservatsområdet 

(M. Martinsson muntl.). Skugglosta och strävlosta är mycket lika varandra i både morfologi 

och ekologi. Båda arterna är fleråriga, högvuxna gräs som växer i ädellövskogar och örtrika 

barrskogar på kalkrik mark med ett ph-värde på minst 5.0. Arterna blommar från och med 

andra levnadsåret, strävlostan i juli och skugglostan i juli-oktober. Båda arternas frön sprids 

med djur och har hög grobarhet. Strävlostan växer ofta i täta skogar med lång kontinuitet, men 

fortplantningen gynnas av ett ökat ljusinsläpp. Skugglostan växer bäst på ljusare lokaler, till 

exempel i gläntor. Lokaler där strävlosta förekommer har ofta en rik örtflora. På grund av sitt 

utseende med höga, veka skott och få basalblad är de mycket känsliga för bete och slåtter, 

men de påverkas inte negativt av beståndsgallring. För att skydda arterna bör generellt inte 

bete, slåtter och körning på fuktig mark ske och ett allför tätt krontak bör undvikas (Ryberg 

1984, Snogerup 1984). I denna trakts äldre skogar har strävlostan generellt en stor utbredning 

och troligen etablerade sig populationen innan marken togs i hävd när skogarna var 

urskogsartade. Efter att bete introducerades har artens utbredning troligen minskat och 

strävlostan har främst förekommit i betesrefugiala miljöer, exempelvis i buskage och invid 

stenar (M. Martinsson muntl.). 

Geologi och hydrologi  

Reservatet ligger på en höjd av ca 25 m.ö.h. (Riksantikvarieämbetet 2013) och 

höjdvariationen inom reservatet är liten. En vattendelare går tvärs över området, från de 

centrala delarna av den nordliga gränsen mot sydväst (Svensson 2001). Avrinningen sker på 

den östra sidan om vattendelaren i sydostlig riktning mot Sprogeån. På den västra sidan om 

vattendelaren sker avrinningen mot kusten, åt nordväst. (Svensson 2001). I reservatets östra 

delar, som tidigare varit myrmark, är marken ganska blöt (pers. obs.). Inom reservatet finns 

tre våtmarker som är igenvuxna med ag och buskar. Jordtäcket består till största delen av 

moränmärgel (Svantesson 2005) dvs. mjuk kalkstenslera som ofta innehåller små 

fossilfragment (Persson et al. 2009).  
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Kulturhistoriska värden 

I området finns fornlämningar i form av tre husgrunder, två röjningsrösen och en stensträng 

(Riksantikvarieämbetet 2013). Samtliga fornlämningar bedöms vara uppförda innan 1520 

e.kr.  

Husgrunderna (RAÄ Eksta 86:1, 87:1 och 90:1) har alla vallformiga begränsningar vilket 

innebär att den yttre gränsen består av en stenvall eller en jord- och stenblandad vall. 

Eksta 86:1 är 21 x 10 m och består av en 1-1.5 m bred och ca 0.3-0.6 m hög vall av gråsten. 

Fornlämningen är bevuxen med ca 15 granar, några hasselbuskar och en ask (pers. obs., Fig. 

7).  

Eksta 87:1 är 21 x 10 m och består av en 1-1.2 m bred och ca 0.3-0.6 m hög vall av jord och 

gråsten. Fornlämningen är bevuxen med ca 15 granar, 15 hasselbuskar, några aspar och ett 

fåtal askar och tallar (pers. obs., Fig. 8).  

Eksta 90:1 är 16 x 9 m och består av en 1-2 m bred och ca 0.1-0.4 m hög vall av jord och 

gråsten. Fornlämningen är bevuxen med ett tjugotal granar och några askar och tallar (pers. 

obs., Fig. 9).  

 

 
Figur 7. Gammal husgrund. Eksta 86:1. Foto: Fanny Törnkvist 
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Figur 8. Gammal husgrund. Eksta 87:1. Foto: Fanny Törnkvist 

 
Figur 9. Gammal husgrund. Eksta 90:1. Foto: Fanny Törnkvist 

 

Röjningsrösen är stensamlingar som troligen uppkommit efter röjningar av odlingsmark.  

Eksta 89:2 är 4 m i diameter och ca 0.6 m högt.                                                                         

Eksta 89:3 är 6 x 4 m och ca 0.5 m högt. 

 

Stensträngar är äldre hägnadsmurar som rasat samman och numera endast syns som en rad 

stenar på marken. Dessa har troligen haft som syfte att hägna in och avgränsa olika områden 
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eller binda ihop flera områden med varandra, vanligtvis för att stänga ute djur från 

odlingsmark. 

Eksta 104:1 går längs den södra gränsen till ett område med flera husgrunder och 

röjningsrösen. Den är 1200 m lång, mellan 0.5 – 2 m bred och ca 0.4 m hög.       

 

Sociala värden 

Helges hage bedöms vara av intresse för en natur- och kulturintresserad allmänhet. Eftersom 

betade skogar med lång skoglig kontinuitet är på kraftig tillbakagång utgör naturtypen ett 

kulturminne från en äldre form av skogsbruk. Många hotade arter är knutna till denna typ av 

biotop och det är därför av stor vikt att vi skyddar dessa områden och bevarar dem för 

framtida generationer. 

Anläggningar 

Ungefär 75 m in i området från väg 140 finns en gemensam infiltrationsanläggning för 

grannfastigheterna Eksta Kvie 1:27, 1:28, 1:29 och 1:30 (Bil. 2). Servitutet innebär att 

fastighetsägarna har rätt att behålla, underhålla och förnya infiltration och avloppsledningar. 

Detta innebär att anläggningen inklusive dess ledningar kommer att behöva röjas från 

uppväxande vegetation för att inte riskera att ta skada. För att ha möjlighet till detta har 

grannfastigheterna även rätt att använda traktorvägen för att nå infiltrationen. 

Servitutsinnehavarna ansvarar för medföljande kostnader. Infiltrationen anlades efter att 

bygglov beviljades i juni 2011 (Lantmäteriet 2013). 

Tillgänglighet 

Området ligger ca 3 km söder om Fröjel kyrka och nås via en traktorväg från landsväg 140 

mellan Fröjel och Sproge. De finns också några mindre stigar som slingrar sig fram genom 

området. 
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SLUTSATS 

Generella riktlinjer 

Alla åtgärder ska utföras med stor försiktighet för att undvika markskador. En noggrann 

avvägning ska göras mellan de åtgärder som görs till förmån för betesdjuren och de åtgärder 

som görs ur naturvårdssynpunkt. 

Bete 

I de större delarna av reservatet bör ett extensivt bete återinföras för att bevara karaktären av 

äldre bondeskog. Betestrycket får inte vara för hårt och betesdjuren inte för tunga då detta kan 

ge markskador som missgynnar de marksvampar reservatet syftar till att bevara. Vid 

infiltrationsanläggningen bör bete inte förekomma. I nyckelbiotopen bör bete inte förekomma 

då de rödlistade gräset skugglosta förekommer här, vilket är mycket känsligt för bete. Det 

rödlistade gräset strävlosta förekommer allmänt i hela reservatsområdet och är liksom 

skugglostan mycket känsligt för bete. Då strävlostan troligen etablerats i området innan 

marken togs i hävd har bevisligen populationen klarat ett extensivt utmarksbete tidigare. 

Arten bedöms därför klara ett extensivt bete och riskerar inte att försvinna från området även 

om populationens utbredning troligen kommer att minska något i området. 

Plockhuggning 

Plockhuggning ska ske kontinuerligt i de större delarna av området. Denna ska planeras 

noggrant i samråd med länsstyrelsen för att få bästa naturvårdseffekt. Plockhuggning ska inte 

förekomma i sumpskogen och i våtmarkerna. Träd med höga naturvärden ska bevaras. 

Lövträd ska bevaras, i synnerhet ask.   

Död ved 

Död ved som skapas vid plockhuggning ska lämnas i området. Död ved som bildas vid 

gallring kan läggas i depåer i området. Självdöda träd och rotvältor ska i största mån lämnas 

för fri utveckling. Om detta medför minskad tillgänglighet för besökare kan de flyttas till en 

annan del av området.  

Stängsling 

Längs delar av den norra gränsen finns rester av gammalt taggtrådsstängsel som ska tas bort. 

Längs den östra gränsen sitter ett nyare taggtrådsstängsel som avgränsning mot 

grannfastigheten. Ett nytt stängsel ska sättas upp för att hägna in betesdjuren. Längs vägen 

kan en gärdesgård sättas upp för att skapa en trevlig inramning av området. Även 

infiltrationsanläggningen och dess ledningar bör stängslas in med trägärdesgård för att 

undvika att betande djur trampar sönder den och för att ge ett trevligare intryck.  

Anordningar för besökare 

Området bör göras mer tillgängligt för besökare. En parkeringsplats bör anläggas vid 

traktorvägen i nära anslutning till väg 140. Detta område hyser inga stora naturvärden utan 
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fungerar som en skyddszon för mer skyddsvärda områden längre in i reservatet. Från 

parkeringen kan besökare sedan fortsätta in till fots via traktorvägen.  

Information 

Reservatets besökare ska informeras om vilka natur- och kulturvärden som finns i området, 

dels för att få en rikare upplevelse av besöket och dels för att kunna följa de riktlinjer som 

finns. För detta ändamål ska en informationstavla som anger reservatets värden och 

bestämmelser sättas upp. Denna kan med fördel sättas upp vid parkeringsplatsen för att 

undvika att störa områden med höga naturvärden. I samma område kan en rastplats anordnas. 

Tillgänglighet 

Traktorvägen (Fig. 10) har på vissa ställen grova hjulspår och bör jämnas till för att underlätta 

framkomligheten för besökare. De mindre stigar som slingrar sig fram genom området 

bedöms fortsatt vara mer framkomliga efter att bete återinförts. 

 

Figur 10. Traktorvägens grova hjulspår. Foto: Fanny Törnkvist 
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Skötselområden 

Reservatet är indelat i 9 skötselområden (Fig. 11). Alla områden, förutom skötselområde 2 

och 7, kan med fördel betas. 

 

Figur 11. Helges hages skötselområden.  
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Skötselområde 1: Skogsmark 

Större delen av området består av äldre tallskog och barrblandskog samt ett mindre område 

som domineras av gran. Skogen har tidigare betats och plockhuggits men trots detta finns 

både rotvältor och gott om död ved i området. Fältskiktet är örtrikt och stora myrstackar är 

vanligt. De flesta svampar som hittades under inventeringen 2011 fanns i detta område.  

Bevarandemål: 

 Skogen ska utgöras av en flerskiktad skog med karaktär av äldre bondeskog. Träd ska 

finnas i alla åldrar.  

 Granskogen ska bevaras och framhävas. 

 Element med höga naturvärden ska bevaras, såsom t.ex. gamla, grova träd. 

 Liggande och stående död ved ska finnas i gynnsam omfattning.  

 Livsmiljöer för rödlistade arter ska finnas i gynnsam omfattning. 

Skötselåtgärder: 

För att behålla karaktären av en gammal bondeskog krävs en försiktig och extensiv 

plockhuggning och att området betas. Detta ger en luckigare och ljusare skog vilket gynnar 

ljuskrävande örter. Myrstackarna ska bevaras. Den del av skogen som domineras av gran ska 

bevaras. För att området även i fortsättningen ska domineras av gran kan plockhuggning med 

fördel innebära försiktig uthuggning av tall.  

Skötselområde 2: Hassellund 

Nyckelbiotopen består av ett stort bestånd äldre hasselbuketter, ett fåtal äldre, hamlade askar 

(VU) och det finns också ett inslag av tall och gran. Stora myrstackar är vanligt då marken 

tidigare har använts för utmarksbete. Under nyckelbiotopsinventeringen från 1994 framkom 

att området har en värdefull lägre fauna och att det finns stora botaniska och ornitologiska 

värden. I rapporten föreslås en successiv avverkning av granarna i området, troligen för att 

gynna hassellundens utbredning (Pettersson 1994). De äldre, hamlade askarna är en rest från 

ett äldre kulturlandskap och bör bevaras ur både natur- och kulturvärdessynpunkt. Hamling 

bör förekomma extensivt av yngre askar för att främja trädens hälsa och därmed få en 

föryngring av elementen. Fältskiktet har en stor population av det rödlistade gräset skugglosta 

som trivs bäst på ljusare marker. Arten är mycket känslig för bete och slåtter varför detta ej 

får förekomma i området.  

Bevarandemål: 

 Nyckelbiotopen ska utgöras av ett större bestånd av hasselbuketter 

 De äldre, hamlade askarna ska bevaras och det ska ske en föryngring av dessa 

element.  

 En gynnsam miljö för rödlistade arter ska finnas. 

 Död ved ska finnas i gynnsam omfattning. 
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Skötselåtgärder: 

Området ska hägnas in och skyddas ifrån betande djur. Granarna i området ska successivt 

avverkas genom försiktig plockhuggning för att ge utrymme åt hassel och ask. För att 

minimera risken för att träden ska drabbas av askskottssjukan bör yngre, friska askar hamlas 

försiktigt för att främja trädens hälsa och därmed öka deras livslängd. Grenar som drabbats av 

svampen på i övrigt friska träd ska beskäras för att skydda huvudstammen från angrepp. De 

äldre askarna ska inte restaureringhamlas då detta försvagar träden och ökar risken för 

angrepp. Inga askar ska avverkas. Övriga uppväxande träd ska röjas bort för att öka 

ljusinsläppet till fältskiktet. Krontaket ska hållas glest för att gynna populationen av 

skugglosta. Död ved som bildas ska lämnas i området.  

Skötselområde 3: Ungskog 

Området utgörs av likåldriga, högvuxna granar då skogen tidigare stormfällts. I dagsläget har 

den här delen av skogen något lägre naturvärden än övriga delar då det rör sig om en 

homogen ungskog (Fig. 12).  

Bevarandemål: 

 Skogen ska vara flerskiktad. 

 Skogen ska domineras av gran men kan med fördel ha inslag av andra trädslag. 

 Död ved ska finnas i gynnsam omfattning. 

Skötselåtgärder: 

För att öka naturvärdena krävs till en början en kraftig gallring bland granarna för att på sikt 

skapa en flerskiktad skog med träd i alla åldersklasser. Några utvalda träd sparas för att 

tillåtas bli gamla. Självdöda träd lämnas kvar. Lövträd ska bevaras. Därefter kan 

skötselområdet ingå i skötselområde 1. Området bör även fortsättningsvis domineras av gran 

för att reservatet i sin helhet ska bli mer heterogent. Den döda ved som bildas ska lämnas i 

området i depåer.  

 

Figur 12. Ungskog. Foto: Fanny Törnkvist 



 

23 
 

Skötselområde 4: Våtmark 

Våtmarkerna består av tre stycken agbevuxna myrar (Fig. 13). 

Bevarandemål: 

 Våtmarkerna ska bevaras i samma omfattning som idag 

Skötselåtgärder: 

Våtmarkerna lämnas för fri utveckling. 

 

Figur 13. Agmyr. Foto: Fanny Törnkvist 

Skötselområde 5: Gallringsskog 

Närmast väg 140 består skogen av ung, gles tallskog och biodiversiteten är relativt låg. 

Områdets huvudsyfte är istället att utgöra en skyddszon för de lokaler med högre naturvärden 

som finns längre in i området. Skötselområdet gränsar till väg 140 och är besökares första 

intryck av området. Genom området går en traktorväg som är den enda väg in i området som i 

dagsläget är knappt körbar med bil. Ingen parkering finns tillgänglig. 

Bevarandemål: 

 Skogen ska utgöra en skyddszon för de mer skyddsvärda lokalerna längre in i området 

 En tydlig parkeringsplats ska finnas tillgänglig. 

 En informationsskylt om reservatets natur- och kulturvärden ska finnas tillgänglig väl 

synlig från väg 140. 

Skötselåtgärder: 

Området ska plockhuggas försiktigt för att skogen även fortsättningsvis ska vara gles. 

Reservatsgränsen ut mot väg 140 ska utgöras av trägärdesgård för att ge besökare ett 

välkomnande intryck. En parkeringsplats ska göras iordning strax innanför väg 140 med plats 
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för minst 4 bilar. En informationsskylt ska sättas upp utanför reservatsgränsen. Besökare ska 

härifrån kunna ta sig vidare in i reservatet till fots.  

Skötselområde 6: Avverkat område 

Detta är det enda område som utsatts för avverkning för ett planerat husbygge, med följden att 

det i dagsläget består av en glänta (Fig. 14). Denna glänta bör bevaras för att öka den totala 

heterogeniteten i området och därmed gynna arter med andra ekologiska nischer än i övriga 

områden. I området finns också en gammal provgrop för en tidigare planerad infiltration. 

Bevarandemål: 

 Gläntan ska bevaras 

 Provgropen ska läggas igen 

Skötselåtgärder: 

Provgropen ska läggas igen. Gläntan ska röjas från uppväxande lövträd och barrträd.  

 

Figur 14. Avverkat område. Foto: Fanny Törnkvist 

Skötselområde 7: Infiltrationsanläggning 

Infiltrationsanläggningen är en gemensamhetsanläggning för grannfastigheterna Eksta Kvie 

1:27, 1:28, 1:29 och 1:30 och anlades i juni 2011. Anläggningen inklusive dess ledningar 

kommer att behöva röjas från uppväxande vegetation och den behöver skyddas från betande 

djur som annars riskerar att trampa sönder den. 

Mål: 

 Infiltrationen ska skötas av servitutsinnehavarna. 

 Infiltrationen ska hägnas in för att skyddas från betande djur. 

 Infiltrationen ska i framtiden flyttas bort från reservatet. 
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Skötselåtgärder 

Anläggningen ska hägnas in med trägärdesgård för att skydda den från betande djur och för 

att smälta in mer i omgivingen och ge ett trevligare intryck. Anläggningens skötsel med 

röjning av uppväxande vegetation ska skötas av servitutsinnehavarna. I samband med att 

infiltrationen i framtiden behöver renoveras ska den om möjligt flyttas bort från reservatet. 

 

Skötselområde 8: Sumpskog 

Detta område var under 1700-talet myrmark och marken är fortfarande mycket blöt och sank. 

Skogen består idag till största delen av lövblandad barrskog. För att öka den totala 

heterogeniteten ytterligare bör denna del av skogen lämnas för fri utveckling. 

Bevarandemål: 

 Området ska utgöras av gammal skog med stor andel naturskogselement 

 Död ved ska finnas i gynnsam omfattning och i flera olika nedbrytningsfaser 

Skötselåtgärder: 

Skogen ska lämnas för fri utveckling. Området behöver inte skyddas från betande djur så 

länge tillgängligheten inte inverkar negativt på betesdjurens hälsa. 

Skötselområde 9. Fornlämningar 

Totalt finns sex fornlämningar i området varav tre är husgrunder som kräver skötsel. 

Husgrunderna är delvis övervuxna med uppväxande träd i olika åldrar vars rötter spränger 

sönder fornlämningarna och även annan vegetation som döljer fornlämningarna sommartid.   

Bevarandemål:  

 Fornlämningarna ska vara väl synliga för besökare 

 Fornlämningarna ska skyddas från uppväxande vegetation 

 Äldre träd som bedöms ha särskilt höga naturvärden bevaras även om de står mitt i 

fornlämningarna. 

Skötselåtgärder: 

Fornlämningarna ska röjas från uppväxande buskvegetation med en radie på ca 20 m. Vallar 

ska röjas fria från träd och buskar som inte bedöms ha särskilt höga naturvärden. Äldre träd 

med särskilt höga naturvärden bevaras. 
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DISKUSSION 

Bete bör återinföras trots att det finns ett relativt stort bestånd av det mycket beteskänsliga och 

rödlistade gräset strävlosta (NT) i området. Som nämnts tidigare har arten troligen funnits i 

området redan innan området började betas när skogen var urskogsartad. Denna bedömning 

görs i samråd med länsstyrelsen på Gotland då arten enligt länsstyrelsen har en relativt stor 

utbredning på just denna del av Gotland. Möjligheten finns dock att arten inte etablerats lika 

tidigt i just detta område utan att den istället spridits hit efter att betet upphörde för omkring 

60 år sedan. Detta skulle innebära att populationen i detta område etablerats successivt nu när 

området börjat växa igen och att det därmed inte finns något stöd för att populationen klarar 

av ett extensivt bete. Om detta är fallet kan det återinförda betet medföra att arten försvinner 

från området. Trots denna risk anser jag att bete bör återinföras då detta bidrar till en större 

biologisk mångfald generellt i området och gynnar många andra hotade och ovanliga arter 

som finns i området.  

En frågeställning som dykt upp under arbetets gång har varit varför vi ska sträva efter att 

bevara hotade arter som är knutna till en biotop på stark tillbakagång och som kräver att 

marken hävdas av människan. Plockhuggna och extensivt betade skogar kommer med största 

sannolikhet aldrig att återfinnas i Sverige annat än i reservatsform. En del menar att insatser 

med syftet att bevara dessa habitat är att ge konstgjord andning på arter som förr eller senare 

kommer att försvinna. Varför ska vi sträva efter att bevara arter som kräver att marken hävdas 

av människan med omoderna metoder istället för att låta utvecklingen ha sin gång?  

På denna fråga finns många olika svar och ett exempel är att betade skogar både är ett natur- 

och kulturarv som vi bör bevara till framtida generationer. Den starkaste motiveringen kräver 

dock att man lyfter frågan i ett större perspektiv och ser till den biologiska mångfalden. Då en 

större biodiversitet ger stabilare ekosystem som bättre står emot störningar (Loreau 2002) är 

det av stor vikt att vi strävar efter att bevara alla arter och tillämpar försiktighetsprincipen. Det 

vore en omöjlighet att försöka bedöma varje arts enskilda värde då samspelet mellan arter är 

alltför komplext och vi har alldeles för lite kunskap i området för att kunna göra detta. Då vi 

många gånger inte vet vilken art som fyller vilken funktion i ett ekosystem kan vi inte heller 

beräkna effekten av att en art försvinner, ännu mindre om det är ett helt habitat som riskerar 

att försvinna. 

Skogsbrukets förändring från plockhuggning till trakthyggesbruk har skapat homogena skogar 

med sämre förutsättningar för biodiversitet (Andersson et al. 1993). Detta har lett till många 

hotade arter och mycket känsliga ekosystem som följd. Förhoppningsvis kommer vi inom en 

snar framtid börja använda oss av modernare skogsbruksmetoder som är mer skonsamma mot 

den biologiska mångfalden, men tills dess bör vi tillämpa försiktighetsprincipen. Vi bör sträva 

efter att bevara och gynna den variationsrikedom som finns, oavsett om det gäller 

artdiversitet, genetisk diversitet eller habitatdiversitet. Detta innebär att vi bör sträva efter att 

bevara både enskilda arter och hela habitat även om det kräver att marken hävdas av 

människan och skyddas i reservatsform. Ju större variation som finns av både gener, arter och 

livsmiljöer, desto stabilare ekosystem får vi som bättre klarar av att stå emot de störningar 

som väntar i framtiden. 
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Andersson och David Skoog för hjälp med arbete (och navigering!) i fält.  
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SUMMARY  

The future nature reserve Helges hage is an area of coniferous forest on calcareous soil in 

Eksta parish, on the island of Gotland, Sweden. The forest has a long continuity of woodland 

and consists mainly of old pine trees and compared to other areas on Gotland, it has a large 

element of spruce. Until 50 years ago it was used as a traditional farming forest, with grazing 

and selective logging, but the area is now overgrown. Helges hage therefore represents the 

remains of an old type of forestry and farming practice, which created a dynamic landscape 

with a large biodiversity.  

Compared to forest used solely for wood production, the ground in grazed forests receives 

more sunlight, which promotes light-demanding herbs, grasses, mosses and lichens. Grazing 

and droppings create special soil conditions which makes an environment which favor a flora 

and fauna not found in modern, managed forests. Both the soil fungi and grasslands plants 

benefit from grazing and are more common in this type of forests than in other types of 

forests. Grazed coniferous forests on calcareous soil are particularly biodiverse as many 

endangered fungi are associated with this habitat. They can also have a large diversity of 

insects and other invertebrates. Forest on calcareous soil that mainly consist of spruce is 

generally a rare type of forest on Gotland and it has therefore a particularly high conservation 

value. Helges hage, which is a grazed coniferous forest on calcareous soil, includes areas 

consisting mainly of spruce as well as several other smaller habitats, such as three wetlands 

and a hazel grove, which together makes the area heterogeneous. 

From the Iron Age up until about 1850 the land in Sweden was divided into outfields and 

infields. The infields were fenced to protect it from the animals that grazed in the outfields. It 

was in the pasture that the forest grew in the outfields, the timber being used for home 

consumption. To get higher quality timber and pasture from the outfields, certain management 

actions were required. Cutting down selected trees and pollarding of others could for example 

increase the leaf harvest the following year. This type of management created a forest with 

long continuity, and a forest that was open and multilayered. 

During the 1900s, forests in Sweden have gone through major changes. Forestry management 

practices have become rationalized and streamlined in order to provide greater harvests. 

Modern clear-cutting is very different from the older type of forestry characterized by 

selective logging of trees that were suited for different purposes. Modern clear-cutting creates 

a sharp break in the forest continuity and replanting with only one species creates a 

monoculture, resulting in a low biodiversity. Today, as a result of modern forestry, only 

fragments of grazed forests are left in Sweden, and most of these have been ungrazed for 

decades. 

Having been common in most parts of southern Sweden, grazed woodlands constitute one of 

the habitat types that has decreased most in the country over the past 100 years. This means 

also that species associated with this habitat have declined as well. Helges hage was grazed in 

the 1960s and the understory is now largely overgrown. 
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The northeastern part of the area includes a hazel grove with a relatively large population of 

the endangered grass Bromopsis ramosa (VU). Hazel groves have many ecological 

similarities to deciduous forests and the field layer is often dominated by spring-flowering 

herbs. Old hazel groves with a long continuity have a particularly high conservation value and 

even larger values have hazel groves on calcareous soils, a case met with in here. The area 

also has a few older examples of ash Fraxinus excelsior that show impressions of prolonged 

pollarding. Pollarded trees have high natural values since pollarding is known to prolong tree 

life, thus providing a good substrate for mosses and lichens. Pollarding also helps to create 

dead wood, creating habitats for fungi, insects and birds. In addition, pollarding also permits 

more light to reach the ground, favoring many herbs and lichens. Since 2010, F exelsior is 

considered endangered in Sweden because of the disease caused by the fungus Chalara 

fraxinea. The “chalara ash dieback” was first discovered in the country in 2002. 

During a fungal inventory in November 2011, twenty fungal species that indicates high value 

of conservation were found. Of these twenty species, eight were indicating high natural values 

and seven were endangered. The inventory was conducted late in the year, when many fungi 

stopped producing fruiting bodies. The findings nevertheless indicate that the area is valuable 

and that many additional rare fungi are to be expected to occur in the area. A large part of the 

area's high conservation values are related to the fact that it has had a continuity of old 

conifers, something that is particularly important for many mycorrhizal fungi. 

The aim of this study was to develop a management plan for the future nature reserve Helges 

hage. The intention of the management plan is to provide instructions for how natural values 

should be preserved and promoted.  

The following questions were addressed: 

• What did the forest look like in the past and how has it been used earlier in the 

history? 

• What natural values are there in the area? 

• What management actions can be done to maintain and promote natural values? 

The following parameters have been taken into account in the management plan: 

• Historical land use 

• Hydrology and geology 

• Flora and fauna 

• Nature conservation and endangered species 

• Ancient monuments  

• Social values 

• Installations 

• Accessibility 

In order to preserve the natural values it is necessary to reintroduce grazing and to selectively 

thin parts of the forest to increase incoming light and heterogeneity. Selective logging should 

be done continuously throughout the area. Dead wood created during the logging shall be left 
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in the area to decay. A new fence shall be erected around the entire area to keep in grazing 

animals. A parking lot should be constructed close to route 140 to make the reserve available 

for visitors. An information board indicating the reserve values and rules should be placed at 

parking lot.  

The reserve is divided into nine areas, all with different management actions: 

• Woodlands 

• Hazel grove 

• Young forest 

• Wetlands 

• Logged forest 

• Harvested area 

• Infiltration plant 

• Marsh forest 

• Ancient monuments  

One of the conclusions reached during the work is that grazing should be reintroduced despite 

the existence of a relatively large population of the endangered grass Bromopsis benekenii 

(NT), which is very sensitive to grazing. This assessment is based on the fact that the species 

has a relatively large occurrence in this part of the island. The species has probably been in 

the area since before the area began to be grazed when the forest was primeval. 

The possibility exists, however, that the species is not established that early in this particular 

area but instead migrated here after grazing ceased. This would mean that the population in 

this area gradually became established since the area started to be overgrown and that it is 

unknown if the population will withstand grazing. If this is the case, the reintroduction of 

grazing means that the species may disappear from the area.  

Despite this risk, I think that grazing should be reintroduced as this contributes to a greater 

biodiversity in general in the area and benefit many other endangered and rare species found.  
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Bilaga 1 

Artlista 

Svamp 

Gulsträngad fagerspindelskivling Cortinarius haasi (EN)  

Puderspindelskivling Cortinarius aureopulverulentus  (VU)  

Cortinarius barbarorum (VU) 

Vit taggsvamp Hydnum albidum (VU) 

Denises spindelskivling Cortinarius dionysae (NT) 

Odörspindelskivling Cortinarius mussivus (NT) 

Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (NT) 

Diskvaxskivling Hygrophorus discoideus (S) 

Gul fingersvamp Ramaria (S) 

Rödgul trumpetsvamp Cantharellus lutescens (S) 

Blå slemspindelskivling Cortinarius salor  (S) 

Fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus (S) 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens (S) 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus (S) 

Fransad jordstjärna Geastrum fimbriatum (S) 

Rundsporig granrotsspindelskivling Cortinarius rosargutus  

Bitterspindelskivling Cortinarius infractus 

Barrskogsfagerspindelskivling Cortinarius calochrous 

Anisspindelskivling Cortinarius odorifer 

Klubbspindelskivling Cortinarius varius 

 

Gräs 

Skugglosta Bromopsis ramosa (VU) 

Strävlosta Bromopsis benekenii (NT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

Bilaga 2 

 
Karta över infiltrationsanläggning. Grannfastigheterna Eksta Kvie 1:27, 1:28, 1:29 och 1:30 samt 
deras gemensamma infiltrationsanläggning inkl. ledning. 
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