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Sammanfattning
Vid en naturvärdesinventering av planområdena 1, 3, 4 och 5 vid Visborg i juni och juli 2011
samt september 2012 noterades sammanlagt 51 naturvärdesobjekt.
I området finns både stora skogar och mindre områden med gammal tall. Dessa områden har
höga naturvärden för främst vedlevande insekter, marksvampar och kärlväxter. Ett av
skogsområdena är så pass stort att det har förutsättningar att hysa goda populationer av många
av dessa arter. Arter knutna till tall som påträffats här är bland annat reliktbock, smedbock och
slät taggsvamp.
Mycket höga värden är knutna till sandmarker. Det mest värdefulla sandområdet är
motocrossbanan i den sydöstra delen av planområde 5. Lokalen är en sedan tidigare känd,
värdefull stekellokal och vid besöken 2011 noterades vid en mycket liten inventeringsinsats de
rödlistade arterna fibblesandbi, väddsandbi, svartpälsbi, stäppsmalbi, praktbyxbi och nätblodbi
samt en koloni backsvalor. Detta område kan sägas spela samma roll för sandlevande insekter
som den stora tallskogen har för tallanknutna organismer. Motocrossbanan är det enda
sandområdet som är så pass stort och heterogent att det fungerar som livsmiljö för stora
populationer sandmarksinsekter.
Även i övrigt finns värdefulla sandmarker, men dessa är mindre och kan inte förväntas hysa
populationer som är hållbara på sikt. De är dock mycket värdefulla som temporära livsmiljöer
och för spridningen av organismer. Även i mindre sandmarksmiljöer gjordes intressanta fynd av
insekter, bland annat stortapetserarbi och gräshoppstekel. Den sistnämnda är bara känd på
Gotland och Fårön i hela norra Europa. Även de vägskärningar som finns i anslutning till
Toftavägen har höga naturvärden. Här förekommer bland annat växten grådådra som är knuten
till sandig eller grusig ruderatmark.
I planområde 1 finns sex trädrader och alléer och dessa är viktiga ur flera perspektiv. Träden är
viktiga substrat för insekter, lavar, mossor och svampar knutna till gamla träd. Alléerna utgör
viktiga spridningslinjer för dessa organismer. Alléerna har även höga kulturmiljövärden.
I främst den norra delen, i planområdena 1 och 4, finns torra gräsmarker som bitvis kan ha stora
bestånd av blommande örter. I en av dessa gräsmarker förekommer den mycket sällsynta
svampen flockskivling som i Sverige bara har ett mycket litet antal förekomster.
I den södra delen av planområde 3 finns ett änge, en kulturmiljö som förr var mycket vanligt
förekommande men som nu är alltmer ovanlig. I änget finns en del gamla lövträd med värdefull
lavflora.
I anslutning till den östra delen av planområde 5 finns Sveriges enda aktuella förekomst av
alpklöver, en art som har sitt huvudutbredningsområde i Central - och Östeuropa. I denna del av
område 5 finns också den rödlistade arten slät taggsvamp på flera platser.
Andra naturvärden som finns i det inventerade området är småvatten, alvarmark, gamla ekar,
brynmiljöer och små torrängar.
I denna rapport presenteras också förslag på skötsel för de olika naturtyperna.
Som bilaga beskrivs samtliga områden med naturvärden. För varje område beskrivs känslighet
samt ges förslag på hänsyns- och skötselåtgärder.
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Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen för Visby har Visborgsområdet pekats ut som ett
utvecklingsområde för boende, idrott och rekreation. Av den anledningen har
detaljplaneläggningen påbörjats.
Calluna har fått i uppdrag att genomföra en naturinventering som underlag till
miljökonsekvensbeskrivning och detaljplanering. I denna naturutredning har fyra av
detaljplaneområdena ingått, planområdena 1 och 4 i norra delen, planområde 5 i östra delen och
planområde 3 i den södra delen av programområdet. I inventeringen ingick även inventering av
vildbin samt förslag på naturvårdsanpassade skötselråd för båda planområdena.

Beskrivning av inventeringsområdena
Planområde 1
Planområde 1 begränsas av Toftavägen i norr, infarten till f.d. regementen i väster, Visborgsallén
i söder samt Stenkumlaväg och bostadsområdet Visborgsstaden i norr, se karta sid 5.
Nordost om Färjeleden ligger ett långsträckt grönområde i anslutning till bostadsområdet
Visborgsstaden. Längst i söder finns en markant sänka med ädellövträd och tall samt ett tätt
buskskikt som domineras av blommande buskar. Resterande delar av grönområdet består till
största delen av gammal, buskbärande betesmark som inte längre hävdas, förutom klippta
gångstigar för de närboende. Vissa delar, främst längst i norr, består numera av typisk stadsnära
grönytor med klippta gräsmattor. Längst i norr finns också en trädrad med ask och oxel.
Söder om Färjeleden dominerar öppna partier. I den norra delen finns öppna gräsmarker utan
träd- och buskskikt. Denna del domineras av ett ganska tätt grässkikt men det finns ytor med
markblottor, till exempel på och i anslutning till stigarna. Spritt i området finns också
blommande örter, men sällan i större bestånd. Väster om infarten till regementen, alltså utanför
planområde 1, finns över stora ytor magnifika bestånd av främst väddklint. Tyvärr slogs dessa
ytor redan i juli vilket i ett slag tog bort en förmodligen mycket viktig näringsresurs för
stortapetserarbi och andra vildbin.
I den södra delen av den öppna gräsmarken finns en gammal tomt. Husen finns inte längre kvar,
men vårdträd, fruktträd och prydnadsbuskar finns fortfarande kvar. I anslutning till den gamla
tomten finns ytor med bar sand eller ett mycket glest fältskikt.
Söder om den öppna gräsmarken finns mer heterogena, buskbärande, före detta betesmarker. I
denna del finns också dungar av yngre lövträd och i något fall också äldre tall. I öster finns en
mindre, nästan igenvuxen täkt. Här finns två anslående, täta träd- och buskrader med en stor
andel blommande buskar.
Den sydvästra delen av planområde 1 domineras av skog som till största delen består av gammal
tallskog. Delar av denna tallskog har tidigare betats och är fortfarande inhägnad. Andra delar av
skogen domineras av gran eller yngre lövträd. I eller i anslutning till skogen finns flera alléer
eller trädrader. Dessa är i flera fall hårt trängda av uppväxande skog.
I planområde 1 saknas både utpekade nyckelbiotoper, naturvärden, Natura 2000-områden,
naturreservat, Ängs- och betesmarksobjekt, områden i Våtmarksinventeringen och naturminnen.

Planområde 3
Den nordöstra delen av planområde 3 består av äldre tallskog som sedan fortsätter in i
planområde 5. Tallskogen är till största delen kraftigt igenvuxen av lövsly. Det finns dock
områden som är öppnare och som därmed också har naturvärden kopplade till solexponerade
gamla tallar. Även i anslutning till Toftavägen finns äldre tallar i små skogsområden.
I övrigt domineras den norra delen av planområde 3 av gräsmarker som tidigare var
övningsområden för militären. I norr är de generellt sett torra medan det längre mot söder finns
gräsmarker som bitvis är lite fuktiga.
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I söder dominerar yngre, ofta planterade bland-, löv och barrskogar. Små ytor är hyggen eller
föryngringsytor. I söder finns också ett änge, P18-änget som ofta används vid diverse
sammankomster och i närheten finns också åkermark och vallar.
Småbiotoper som finns spridda inom planområde 3 är bland annat alvarmark, småvatten, äldre
lövträd och brynmiljöer.

Planområde 4
Planområde 4 består till största delen av ganska torra gräsmarker där vegetationen dock är
kraftig, främst av olika gräsarter. Vissa delar av dessa gräsmarker har höga naturvärden, främst
en växtplats för den mycket sällsynta svampen flockskivling.
I övrigt finns här äldre tallskog, yngre löv- och barrskog, småvatten och alvarmarker.

Planområde 5
Planområde 5 domineras helt av skogsmark. Stora delar består av äldre tallskog med en
medelålder på träden av cirka 100 år, men det finns tallar som förmodligen är mellan 150 och
200 år gamla. Andra delar av tallskogen är yngre, till exempel längst i norr och i sydost. Se
översiktskarta, sid 5.
Längst i nordost finns ett par öppna gräsytor som används som bollplaner, samt en större grusad
plan. I anslutning till grusplanen finns gammal tomtmark med fruktträd och prydnadsbuskar,
samt en ladugårdsbyggnad. I denna del finns också en anlagd kulle och ett par tomter med
bostadshus.
I sydost finns en motocrossbana. Marken här är mer kuperad, ett resultat av anläggningsarbeten
inför byggandet av banan. Här finns också ett par mindre, permanenta vattensamlingar. Denna
del är sedan tidigare känd som en mycket värdefull lokal för vildbin med arter som väddsandbi,
svartpälsbi och stortapetserarbi. Alla tre arterna är rödlistade och omfattas av olika
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
Genom tallskogen leder flera markvägar samt större eller mindre stigar. Dessa är ofta sandiga
och i vägrenarna finns en fantastisk blomprakt med arter som blåeld, gulreseda, väddklint och
vildmorot. I anslutning till stigar och vägar öppnas skogen här och var upp i anslutning till
lagerbyggnader, logement, gamla skjutbanor och liknande. I tallskogen finns också större
gläntor med igenväxande hagmark och, längst i söder, en mindre åkeryta som används av en
brukshundklubb.
I planområdet finns två sedan tidigare kända naturvärden, båda tallskogar, i den sydöstra delen
av området. Dessa finns redovisade som område 5:9 och 5:10 i objektkatalogen. Mitt i område
5:8 (motocrossbanan) fanns tidigare en boplatslämning, RAÄ-nummer Västerhejde 103:1, men
den är sedan länge borttagen (Riksantikvarieämbetet 2011). I övrigt saknas utpekade
nyckelbiotoper, Natura 2000-områden, naturreservat, Ängs- och betesmarksobjekt, områden i
Våtmarksinventeringen eller naturminnen.
Till planområde 5 hör också ett litet skogsområde mellan Langs väg och Visbyleden. Detta
område domineras av ca 60-årig tallskog.

Metodik
Metoden allmänekologisk inventering (AEI) har använts för att identifiera värdefull natur i
området.
Vid fältbesöket avgränsas objekten, de beskrivs och får en preliminär naturvärdesklass. Objekt
som bedöms ha högre naturvärden inventeras noggrannare. Objekten fotodokumenteras. Detta
kompletteras med att eftersöka värdekomponenter som bidrar till artrikedom och variation i ett
område. Exempel på värdekomponenter är källflöden, döda och döende träd, vattensamlingar
eller grova ädellövträd. Förekomst av signalarter (i skog), indikatorarter (i äng och bete) samt
rödlistade arter och andra värdearter noteras och vägs in i naturvärdesbedömningen och
klassningen.
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Även tidigare kända fynd av arter tas med i värderingen. Källor som används är bland annat
Skogsstyrelsen, Jordbruksverkets och Artportalen.
Naturvärdena i objektet beskrivs i text och naturvärdesbedömningen görs utifrån insamlade data
vid fältbesöket. Motivet till naturvärdesklassningen redovisas i objektsbeskrivningen.
Landskapsekologiska funktioner beaktas och vägs in i naturvärdet när det kan påvisas. Ligger
området i en identifierad värdefull omgivning med flera objekt med samma naturtyp inom ett
begränsat område ökar naturvärdet på området.
Objektet ges en detaljerad beskrivning i text och eventuella ingående delområden redovisas.
Områdets övergripande karaktär, trädskikt, buskskikt och fältskikt beskrivs. Artsammansättning,
vegetationstyper och speciella arter samt speciella strukturer lyfts fram. Landskapsekologiska
samband, kontinuitetsaspekter, graden av negativ påverkan på området, geologiska och
hydrologiska faktorer beskrivs också.
Ibland kan vissa organismgrupper vara särskilt värdefulla i ett område, t.ex. stekelfaunan på
motocrossbanan. I detta fall har ett särskilt fokus lagts på gaddsteklarna och insamling av ett 50tal individer genomfördes med hjälp av håvning vid fältbesöken sommaren 2011. Dessa har
sedan artbestämts. Dessutom har eftersök av tre sedan tidigare kända arter i området
genomförts: väddsandbi Andrena hattorfiana, svartpälsbi Anthophora retusa och
stortapetserarbi Megachile lagopoda.

Resultat av naturvärdesinventeringen
Läsanvisning
Under rubriken Rödlistade arter ges en kort presentation av de rödlistade arter som påträffades
vid inventeringstillfällena, men även sådana som är kända i områdena sedan tidigare. Den
klassning som anges är enligt den senaste rödlistan (Gärdenfors 2010). I övergripande
beskrivning av naturvårdsåtgärder ges bland annat exempel på hur naturvärdena kan bestå eller
bli högre genom lämpliga naturvårdsåtgärder. I bilaga 1, Områdeskatalog, finns områdena med
naturvärden beskrivna under följande rubriker:
Klass. Klassning av områden har skett enligt en tregradig skala: Klass 1 (mycket högt
naturvärde, motsvarar ungefär riksintresse eller regionalt intresse för naturvården), klass 2 (högt
naturvärde, motsvarar kommunalt intresse) och klass 3 (naturvärde, motsvarar lokalt intresse).
Naturvärde beskriver de värden som finns i området och även de eventuella tidigare kända
naturvärdena i området.
Under rubriken Beskrivning redogörs för områdets natur, både värdefull sådan och strukturer av
mer alldaglig karaktär.
Rubriken Känslighetsbedömning redogör för faktorer som kan påverka området negativt, till
exempel om en känslig art som förekommer i området ställer särskilda krav.
Hänsyns- och skötselåtgärder beskriver dels företeelser som bör undvikas för att inte området
ska påverkas negativt, dels åtgärder som kan vidtas för att bibehålla eller öka områdets
naturvärden.

Rödlistade arter
En lång rad rödlistade arter har påträffats i inventeringsområdet eller har varit kända sedan
tidigare. Nedan följer korta beskrivningar av dessa arter.

7

Visborg Naturinventering

Tabell 1. I tabellen nedan finns en sammanfattning av definitionerna för de olika klasserna. För mer kunskap i
ämnet se Gärdenfors (2010).

Kategori

Förkortning

Definition

Nationellt utdöd

RE

Den sista individen har försvunnit från landet

Akut hotad

CR

Extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd i landet

Starkt hotad

EN

Mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd i landet

Sårbar

VU

Hög risk att dö ut i vilt tillstånd i landet

Nära hotad

NT

Nära att uppfylla någon av kriterierna ovan

Kunskapsbrist

DD

Tillräcklig kunskap om arten saknas

Svampar
Spetsfotad champinjon Agaricus litoralis (NT)
Arten är känd från ca 20 lokaler i södra och sydvästra Sverige, inklusive Öland och Gotland.
Den kan uppträda ganska allmänt vissa år på Ölands alvar, men är i övrigt mycket sällsynt.
Svampen lever som nedbrytare, främst på gräs- och örtrika torrängar, alvarmark och sandiga
hed- och stäppmiljöer. De främsta hoten är förändringar i betestryck, igenväxning och urlakning
av kalkrika marker (Knutsson 2005). Arten är sedan tidigare inrapporterad från område 4:7.
Tallgråticka Boletopsis grisea (VU)
Arten är vanligare i norra Sverige och bildar mykorrhiza med tall. Den föredrar ljusöppna
skogar på torr, sandig-grusig mark. Tallgråtickan verkar inte tåla avverkning eller
markberedning och är en god indikator på lång skoglig kontinuitet (Nitare 1995). Arten finns
sedan tidigare rapporterad från område 5:2.
Odörspindling Cortinarius mussivus (NT)
Arten förekommer från Norra Götaland, inklusive Gotland, till södra Norrland. Den bildar
mykorrhiza tillsammans med gran och tall, främst i äldre örtrik granskog på kalkhaltig mark.
Odörspindling verkar vara känslig mot slutavverkning (Artdatabanken 2011). Arten finns sedan
tidigare rapporterad från område 5:2.
Oxtungsvamp Fistulina hepatica (NT)
Arten förekommer inom ekens utbredningsområde i Sverige. Den är ganska sällsynt men kan
förekomma frekvent i områden med gamla ekar. Oxtungsvamp hittas oftast vid stambasen på
gamla, levande ekar i löv- och blandskog, alléer, hagmarker och parker. Den orsakar brunröta
och är en av svamparterna som bildar håligheter i gamla ekar. Det främsta hotet är minskat antal
gamla ekar (Sunhede 1997). Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 3:17, P18-änget.
Flockskivling Floccularia straminea (EN)
Denna mycket sällsynta art är i dagsläget känd från två lokaler i Sverige, en på Gotland och en
på Öland. Den är knuten till torr gräsmark med tall och lever som nedbrytare. Det främsta hotet
är förändringar av växtplatserna och exploatering (Jacobsson 1997). Arten är känd från område
4:7. Tallarna i område 4:2 spelar förmodligen en viktig roll för svampen.
Tallticka Phellinus pini (NT)
Arten förekommer i hela landet. Den är knuten till levande, gamla tallar och växer på stammen
av dessa. Fruktkropparna visar sig på tallar som är minst 100 år gamla. Talltickor kräver gamla
tallbestånd och tål inte slutavverkning (Artdatabanken 2011). Arten noterades på några träd i
område 5:2 vid besöken i juni och juli 2011.
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Bild 1. Tallticka. Denna art är en av relativt få som påträffas på levande, gamla tallar. Fruktkroppen är flerårig
och på riktigt gamla individer kan det växa flera arter lavar. Bilden är tagen på Lindholmen, Jonsbergs
skärgård, Östergötland.

Blek fingersvamp Ramaria mairei (VU)
Arten förekommer i spridda landskap upp till Dalarna. Den är knuten till bok och gran, främst
äldre barrskog med hög bonitet. Svampen är känslig mot slutavverkning (Artdatabanken 2011).
Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 5:2.
Slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN)
Arten förekommer spridd från Småland till Västerbotten. Slät taggsvamp bildar mykorrhiza med
tall och gran i mossig, äldre barrskog på kalkhaltig mark. Den är känslig mot slutavverkning
(Aronsson 1997). Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 5:2.
Lavar
Almlav Gyalecta ulmi (NT)
Arten förekommer upp till Åsele lappmark, men med mycket stora luckor i utbredningen i
Norrland. Den förekommer främst i områden där lövängsbruket har varit utbrett, det vill säga i
Götalands skogsbygder och i Mälardalen. Almlav hittas främst på barken av gamla askar och
almar i ganska ljusa lägen. De allvarligaste hoten är minskat antal gamla hamlade träd,
avverkning av gamla träd i jordbrukslandskapet och igenväxning av gamla ädellövmiljöer
(Andersson et al. 1999). Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 3:17, P18-änget.
Lunglav Lobaria pulmonaria (NT)
Arten förekommer sparsamt i hela landet men utbredningstyngdpunkten finns i de
nederbördsrika delarna i västra och sydvästra Sverige samt i Norrlands kust- och inland. Lokalt
kan arten vara vanlig men den förekommer bara i områden som inte varit slutavverkade.
Lunglaven påträffas på stammar av lövträd på växtplatser med hög och jämn luftfuktighet.
Viktiga miljöer är bland annat lövskogsgläntor, ängen, betesmarker och på hamlade, gamla
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ädellövträd. Olika ädellövträd och asp är de viktigaste trädslagen i södra Sverige (Hultengren
2005). Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 3:17, P18-änget.

Bild 2. Lunglav. Denna art är en av de större, bladformiga lavarna. Bilden är tagen vid torr väderlek. När det
är fuktigt ute är laven ljusare grön. Bilden är tagen i Schedingsnäs utanför Värnamo, Småland.

Ädellav Megalaria grossa (VU)
Arten förekommer upp till sydligaste Norrland, norr därom mycket sporadiskt upp till Jämtland.
I sydligaste Sverige har arten försvunnit från alla tidigare kända lokaler. Ädellaven påträffas i
lövängar, ädellövdungar, ädellövskog samt blandskogar med asp och gran, i samtliga fall med
hög och jämn luftfuktighet. De viktigaste substraten är bark av ask, lönn och asp. De främsta
hoten mot arten är minskat antal gamla ädellövträd, dikning av trädbärande våtmarker, gallring
av asp i skogsmark samt minskad nyplantering av ädellövträd i jordbrukslandskapet (Moberg
1984a). Arten finns sedan tidigare rapporterad från område 3:17, P18-änget.
Västlig njurlav Nephroma laevigatum (NT)
Arten förekommer främst i västra Sverige, men förekomster finns också till exempel i Uppland
och norrut till Åsele lappmark, samt på Gotland. Den påträffas på bark, mossiga trädstammar
och klippor i områden med hög luftfuktighet, exempelvis halvöppen blandskog i bergskanter
med gran och senvuxen asp, men också ädellövblandskogar, bergekskogar, hagmarker med
ädellövträd och asprika svämskogar. Det viktigaste substratet är asp. De främsta hoten är
avverkning av asp och andra lövträd i blandskogar (Moberg 1984b). Arten finns sedan tidigare
rapporterad från område 3:17, P18-änget.
Kärlväxter
Grådådra Alyssum alyssoides (VU)
Arten förekommer spridd från Skåne till Gästrikland, men har minskat kraftigt. Arten är knuten
till i övrigt vegetationsfattiga, kalkrika sandmarker. Igenväxning är det främsta hotet (Jonsell
2000a). Arten påträffades vid besöket i juli 2011 i område 1:3.
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Riddarsporre Consolida regalis (NT)
Arten förekommer främst på Öland och Gotland samt på kalkhaltiga jordar i slättbygder upp till
Uppland. Den växer på kulturmark, främst åkrar. Det främsta hotet är dagens åkerbruk som gör
att de flesta fröna plöjs ner på för stort djup, för täta bestånd av säd samt användning av kemiska
bekämpningsmedel (Wigren-Svensson & Svensson 1992). Arten är sedan tidigare känd från
område 3:17.
Kalkkrassing Erucastrum supinum (NT)
Arten förekommer på Öland och Gotland, samt på ett par troligen kulturspridda förekomster i
Skåne. Den förekommer ursprungligen på fuktig, öppen mark, t.ex. uttorkande pölar på
hällmark och vegetationsfria, periodvis översvämmade ytor i gräsmark och myrkanter. De
viktigaste miljöerna är dock störd alvarmark, åkrar, vägkanter, körvägar och stenbrott. De
främsta hoten är dränering av småvatten och igenväxning (Jonsell 2000b). Arten är sedan
tidigare känd från den västra delen av område 5:2.
Småtörel Euphorbia exigua (VU)
Arten förekommer någorlunda frekvent i Skåne samt på Öland och Gotland. I övrigt finns fynd
av tillfällig art upp till Västerbotten. Den är knuten till öppen, torr, näringsrik och gärna kalkrik
mark, främst som åkerogräs men också på vägkanter, i grusgropar och på ruderatmark. De
främsta hoten är ändrade brukningsmetoder i jordbruket, ogräsmedel och gödsling (Jonsell
1993a). Arten är sedan tidigare känd från den västra delen av område 5:2.
Ljungögontröst Euphrasia micrantha (VU)
Arten var tidigare utbredd från Skåne till Västerbotten men har försvunnit från de norra delarna.
Den är knuten till torr-frisk, sandig mark och är extremt ljusberoende. Ljungögontröst är en
halvparasit och påträffas alltid i anslutning till värdarten ljung. Det främsta hotet mot arten är
igenväxning och gödsling (Karlsson 1992). Arten är sedan tidigare känd i område 5:2.
Ask Fraxinus excelsior (VU)
Arten förekommer i södra Sverige och en liten bit längs Norrlandskusten. Asken föredrar friskfuktig, näringsrik, mullrik mark, men är också ofta planterad som vårdträd i trädgårdar och
parker eller som alléträd. Det allvarligaste hotet mot arten är svampsjukdomen askskottsjuka
som sprids med vinden. Sjukdomen är mycket allvarlig och i Polen och Litauen har 60-80 % av
askarna dött (Aronsson 2010a). Vid besöken i juni och juli 2011 noterades ask i följande
områden: 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:12, 3:8, 3:11, 3:12, 3:16 och 3:17.
Kavelhirs (grön kavelhirs) Setaria viridis (NT)
Arten förekommer i södra och mellersta Sverige. Längs i söder finns flera kända lokaler, men i
den norra delen av utbredningsområdet har arten minskat eller helt försvunnet från många
lokaler. Den påträffas i olika typer av sandiga kulturmarker, t.ex. åkrar, trädgårdsland, bangårdar
och annan sandig ruderatmark. Andra mer naturliga växtplatser är sandhedar, hällmarker och
klipphyllor. De främsta hoten är upphörd hävd med efterföljande igenväxning,
ogräsbekämpning och gödsling (Olsson 2000). Arten är sedan tidigare känd från den västra
delen av område 5:2.
Alpklöver Trifolium alpestre (EN)
Arten är i Sverige bara känd från en aktuell lokal utanför Visby på Gotland. Tidigare fanns
ytterligare en lokal på Gotland samt fyra lokaler i Skåne (försvunnen sedan 1886). Den enda
förekomsten i Sverige är en gles, örtrik tallskog på sandigt och kalkhaltigt underlag. Lämpliga
miljöer för arten anges som torr, kalkrik mark med gles skog, buskiga backar och torrängar. Det
främsta hotet mot arten är igenväxning av buskar, träd och kvävegynnade örter och gräs.
Exploatering och markskador är andra hot (Jonsell 1993b). Arten förekommer i anslutning till
den östligaste delen av område 5:2.
Alm (skogsalm) Ulmus glabra (VU)
Arten förekommer från Skåne till Mälardalen, norr därom mera spridd och lokal. Almen
föredrar näringsrik, något fuktig mulljord men är också ofta planterad som vårdträd i trädgårdar
och parker eller som alléträd. Det allvarligaste hotet mot alm är svampen almsjuka som sprids
av ett par arter almsplintborrar (Aronsson, M. 2010b). Vid besöken i juni och juli 2011
noterades alm i följande områden: 1:1, 1:2, 1:8, 1:10, 1:11, 1:12 och 4:2.
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Klibbveronika Veronica triphyllos (VU)
Arten förekommer främst i sydöstra Sverige på sandig eller grusig mark, till exempel åkrar,
trädor, banvallar och betesmarker. Det främsta hotet är igenväxning, som när grässvålen sluter
sig på grund av för lite kreaturstramp, gödsling och ogräsbekämpning (Thor 1992). Arten är
sedan tidigare känd från område 3:17.
Fåglar
Backsvala Riparia riparia (NT)
Backsvalan är utbredd från Skåne till Lappland. Arten är knuten till branta sandhak där bona
grävs ut. Bona anläggs i kolonier och påträffas bland annat i sandtäkter och i erosionsbranter vid
vattendrag. Det främsta hotet mot arten är återställande av täkter men även motocrosstävlingar
och barns lek i sandtäkter (Bengtsson 2006). En koloni med uppskattningsvis tjugo par noterade
i område 5:8 vid besöken 2011. Vid ytterligare ett besök 2013 fanns dock inte sandhaket kvar
och på denna lokal finns inte längre några lämpliga boplatsmöjligheter.
Insekter
Fibblesandbi Andrena fulvago (NT)
Arten förekommer från Skåne till Hälsingland men har försvunnit från flera landskap, bland
annat längst i norr. Den samlar pollen från fibblor i blomrik ängsmark, åkerholmar och
skogsbryn (Artdatabanken 2011). Arten noterades vid besöket i juni i område 5:8,
näringssökande på fibblor.
Väddsandbi Andrena hattorfiana (NT)
Arten förekommer från Skåne till södra Norrland men förekomsterna har blivit mer
fragmenterade sedan mitten av 1900-talet. Den samlar bara pollen från åkervädd och kräver
större bestånd av arten. (Artdatabanken 2011). Väddsandbi noterades i några exemplar vid
besöket i juni 2011 i område 5:8, näringssökande på åkervädd. Arten finns också rapporterad
från P18-änget (område 3:17).

Bild 3. Väddsandbi. Arten är ett av de större sandbina. Honan (bilden) är lätt att känna igen på den delvis
gulröda bakkroppen. Foto: Tommy Karlsson.
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Sotsandbi Andrena nigrospina (NT)
Arten förekommer från Skåne till Svealand men har försvunnit från flera landskap. Den är
knuten till torrängar och ruderatmarker och samlar pollen på många olika växtarter
(ArtDatabanken 2011). Sotsandbi noterades i ett exemplar vid besöket i juni 2011 i område 5:5,
näringssökande på raps. Den del av området där sotsandbi noterades hade vid ett besök 2013
gjorts om till gräsmatta i ett övningsområde för en hundklubb, och blomresurser saknades.
Under 2013 har arten också rapporterats in från område 5:8.
Svartpälsbi Anthophora retusa (VU)
Arten förekommer från Skåne till Mälarlandskapen men har visat en av de starkaste
minskningarna av alla svenska vildbin och är numera försvunnen från Skåne och i nästan hela
Västsverige. Gotland och Mälardalen är numera artens starkaste fäste i Sverige. Den
förekommer främst på torra, varma, blomrika antropogena marker så som täkter, vägslänter,
skjutbanor och motorbanor. De viktigaste näringsväxterna är blåeld, oxtunga och ärtväxter. Det
främsta hotet är igenväxning och återställande av lokaler som inte längre utnyttjas, exempelvis.
täkter (Nilsson & Cederberg 2010). Arten noterades i ett exemplar vid besöket i juni 2011 i
område 1:6 och i två exemplar vid besöket i juli 2011 i område 5:8. Samtliga svartpälsbin
noterades näringssökande på blåeld. Arten var sedan tidigare känd från trakten. Arten har också
noterats på fälten vid Oscarsstenen.
Flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli (NT)
Arten är lokalt utbredd i Sverige upp till Mälarlandskapen. Den påträffas främst på
vegetationslösa flygsanddyner, både längs kusterna och i inlandet. De främsta hoten mot arten
är igenväxning och igenplantering av sandmarker (Berglind 1991). Flygsandvägstekel var sedan
tidigare känd i område 5:8.
Mosshumla Bombus muscorum (VU)
Arten är ganska frekvent på Öland, Gotland och i östra Skåne. I övriga Sverige upp till Uppland
är arten sällsynt. Arten påträffas främst på torr, stäppartad ängsmark, alvarmark, blomrik
hällmarksmosaik samt på havsstrandängar. De främsta hoten är minskad blomrikedom på grund
av förändrade odlingsformer, ökad användning av herbicider samt gödsling (Cederberg 2006).
Arten har rapporterats in från gräsmarkerna vid Oscarsstenen.
Guldgräshoppa Chrysochraon dispar (NT)
En sällsynt gräshoppa som på fastlandet förekommer i norra Norrland, längs Upplandskusten
och kring Mälaren. De främsta förekomsterna finns dock på Öland och Gotland. Arten
förekommer främst på fuktängar, men på Gotland påträffas arten också i torrare miljöer
(Kindvall 1995). De främsta hoten är igenväxning, både av fuktiga och torra miljöer. Arten finns
uppgiven från område 5:2.
Mindre blåvinge Cupido minimus (NT)
Arten förekommer inom en stor del av Sverige, men är starkt knuten till torra, sandliga områden
med god tillgång på värdväxten getväppling. Stora populationer av fjärilen kan byggas upp på
små ytor. Det allvarligaste hotet är igenväxning (Eliasson 1995a). Arten finns rapporterad från
områdena 4:6 och 5:2.
Praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT)
Arten förekommer spridd i Sverige upp till södra Norrland. Bon anläggs i packad finsand, till
exempel i anslutning till markvägar och sandiga torrängar, där bina besöker olika korgblommiga
växter, främst fibblor. Hot mot arten är bland annat hårdgörning av sandiga vägar och gödsling
av torra ängsmarker (ArtDatabanken 2011). Praktbyxbi noterades i sammanlagt något tiotal
exemplar i flera områden: 1:8, 5:4, 5:5 och 5:8. Näringsväxter var fibblor och cikoria.
Dermestes laniarius (en änger) (NT)
En art som tidigare fanns upp till Mälardalen, men som nu främst finns rapporterad från
sydöstra Sverige, Öland och Gotland. Den är knuten till kadaver på torra, sandiga marker. Bara
några tiotal meter från område 4:6, på andra sidan Toftavägen, finns också noteringar om arten.
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Ängssolbi Dufourea dentiventris (NT)
Arten är spridd från Skåne till Lappland och påträffas i torra backar med liten blåklocka, som är
en av artens näringsväxter. Även andra blåklocksarter besöks. De främsta hoten mot arten är
igenväxning av lokalerna (ArtDatabanken 2013). Arten är sedan tidigare känd från område 5:8.
Dysmachus trigonus (en rovfluga) NT
Aktuella förekomster finns från Gotland och Halland. Tidigare fynd finns också från Öland och
Bohuslän. Livsmiljöer är ljunghedmark, buskmarker och bryn (ArtDatabanken 2013). Arten
rapporterades under 2013 in från område 5:8, samt från fälten vid Oscarsstenen.
Smedbock Ergates faber (NT)
I Sverige förekommer arten bara på Gotland. Gamla fynd finns också från Skåne och Blekinge.
Larvutvecklingen sker i död, solexponerad tallved (ArtDatabanken 2010). Gamla kläckhål
noterades i en död tall i område 4:2, men den aktuella tallen står numera säkerligen för skuggigt
för att passa som utvecklingssubstrat. Det finns dock skäl att anta att arten förekommer på fler
platser i planområdet.
Silversmygare Hesperia comma (NT)
Den aktuella underarten förekommer numera upp till Värmland, men har gått tillbaka mycket
starkt. Arten är knuten till torra, grusiga eller sandiga marker med främst fårsvingel. Det främsta
hotet är igenväxning (Eliasson 1995b). Arten finns rapporterad från område 5:2.

Bild 4. Praktbyxbi. Detta är ett relativt stort bi. På bilden visas en hane. Honan har betydligt hårigare bakben,
vilket gett arten dess namn. Foto: Tommy Karlsson.

Guldsmalbi Lasioglossum aeratum (NT)
Arten är känd från sydöstra Sverige upp till Uppland men har försvunnit från Halland,
Västmanland och Uppland. Den förekommer på torra och sandiga gräsmarker och besöker
många olika blommor. Minskning av habitatet stäppartade torrängar är det främsta hotet mot
arten (Artdatabanken 2011). Guldsmalbi är sedan tidigare känd från område 5:8.
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Stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne (VU)
Arten är känd från, Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Den förekommer på sandiga backar
och torrängar med fibblor, som är artens viktigaste näringskälla. Igenväxning är det allvarligaste
hotet mot arten (Artdatabanken 2011). Stäppsmalbi påträffades i områdena 5:5 och 5:8.
Svartfläckig blåvinge Maculinea arion (NT)
Arten förekommer med stora luckor på fastlandet, mer frekvent på Öland och Gotland. På
fastlandet är arten hårt trängd. Svartfläckig blåvinge ställer stora krav på sin miljö. Under det
första larvstadiet är arten knuten till backtimjan. Därefter måste larven hittas av en myra som
bär ner larven till boet. Därefter lever larven som rovdjur på myrlarver och puppor. Eftersom
värdmyran, hedrödmyra Myrmica sabuleti, är värmekrävande är igenväxning ett allvarligt hot
mot svartfläckig blåvinge (Eliasson 1995c). Arten finns rapporterad från områdena 4:6, 5:2 och
5:8.
Stortapetserarbi Megachile lagopoda (VU)
Arten är känd från Skåne till Gästrikland, men efter en mycket stark tillbakagång finns aktuella
lokaler bara från i Skåne, Öland och Gotland. Den påträffas i torra, varma marker med god
tillgång på storblommiga tistlar och väddklint som är artens viktigaste näringskällor. Det
främsta hotet mot arten är minskning av habitatet (Artdatabanken 2011). Stortapetserarbi
påträffades i ett par exemplar i juli, näringssökande på väddklint, i område 1:8. Bara några tiotal
meter från område 4:6, på andra sidan Toftavägen, finns också noteringar om stortapetserarbi.
Arten har också rapporterats näringssökande i område 3:5 och 5:8, samt på fälten i anslutning
till Oscarsstenen.
Ängsnätfjäril Melitaea cinxia (NT)
Arten är utbredd upp till östra Svealand och påträffas i magra betes- och slåttermarker. Den har
minskat starkt i samband med att den typen av miljöer har blivit allt ovanligare.
Ängsnätfjärilens starkaste fäste är numera Öland och Gotland. Larven utvecklas främst på blad
av axveronika och svartkämpar. Det främsta hotet mot arten är fragmentering och igenväxning
av livsmiljöer (Eliasson 2006a). Arten är sedan tidigare känd från områdena 3:17, 5:2 och 5:8.
Lusernbi Melitta leporina (NT)
Arten förekommer från Skåne till Dalarna men med mycket stora utbredningsluckor. Den är
knuten till sandiga miljöer med lusern och andra ärtväxter. De främsta hoten är minskad odling
av lusern och tidig slåtter, vilket raderar ut artens näringsväxter (ArtDatabanken 2011). Arten
påträffades i ett par exemplar, näringssökande på lusern, i område 1:8. Bara några tiotal meter
från område 4:6, på andra sidan Toftavägen, finns också noteringar om lusernbi.
Svart majbagge Meloe proscarabaeus (VU)
Arten förekom tidigare upp till Dalarna. Sentida fynd finns främst från Skåne, Öland och
Gotland. Larvutvecklingen sker i bon av sandbin på torra, öppna gräsmarker. De främsta hoten
är minskning av solitära bin vilket i sin tur beror på bland annat igenväxning av torra
gräsmarker (Ehnström 1999a). Arten är sedan tidigare känd från område 5:2.
Reliktbock Notorhina muricata (NT)
Arten förekommer från Skåne till Lappland men är knuten till gamla, levande, solexponerade
tallar, där larvutvecklingen sker. De främsta hoten är brist på tillräckligt gamla tallar, samt
igenväxning, vilket gör att miljön blir för sval för denna värmekrävande art (Ehnström 1999b). I
denna inventering påträffades tallar med gnagspår av reliktbock i områdena 4:2 och 5:2.
Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas (VU)
Arten förekommer numera bara i Skåne och Blekinge, samt på Öland och Gotland. Detta är de
enda förekomsterna i Västeuropa. Väpplingblåvingen är knuten till stäppartade sandmarker med
getväppling. Förekomst av lägivande buskar eller buskridåer verkar vara ett krav. De främsta
hoten är igenväxning, för kraftig buskröjning och hårt fårbete (Eliasson 2006b). Arten är sedan
tidigare känd från område 5:2.
Kattunvisslare Pyrgus alveus (VU)
Arten är påträffad i några isolerade regioner i Sverige: Medelpad, södra Gästrikland och
Roslagen, kring Vänern, mellersta Östergötland till nordöstra Småland samt på Gotland.
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Värdväxter är solvända och ölandssolvända. Ytterligare värdväxter finns säkert men det är
oklart vilka. Den fullbildade fjärilen flyger på torrängar, klipphällar, i kraftledningsgator och i
små grustäkter. Det viktigaste hotet är igenplantering och förbuskning efter upphört bete. Även
alltför hårt bete på isolerade lokaler är ett hot (Eliasson 1995d). Arten finns rapporterad från den
västra delen av område 5:2.
Punktblodbi Sphecodes puncticeps (NT)
Arten är känd från Skåne till Västmanland men aktuella lokaler är bara kända från Skåne,
Blekinge, Gotland och Uppland. Den lever som boparasit hos hedsmalbi Lasioglossum
villosulum. (ArtDatabanken 2011). Punktblodbi är sedan tidigare känd från område 5:8.
Nätblodbi Sphecodes reticulatus (NT)
Arten är känd i sydöstra Sverige upp till Stockholmstrakten. Den lever som boparasit hos
mosandbi Andrena barbilabris, som främst förekommer på torra gräsmarker (ArtDatabanken
2011). Nätblodbi påträffades i områdena 5:5 och 5:8.
Gräshoppstekel Sphex funerarius (VU)
De enda lokalerna för arten i Nordeuropa finns på Gotland och Fårö. Sandig mark, men inte
nödvändigtvis stora öppna sandytor, är artens livsmiljö. Honan jagar gräshoppsnymfer som hon
bedövar och gräver ner i sandig mark. På gräshoppan lever sedan gräshoppstekelns larv.
Nektarintag sker från blåmunkar och backtimjan (Janzon 1993). Arten påträffades i ett exemplar
i område 1:8. För år 2013 finns arten också inrapporterad från motocrossbanan (område 5:8).
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT)
Arten påträffas upp till södra Norrland men lokalerna är ofta kraftigt fragmenterade. I delar av
Götaland kan den fortfarande vara relativt allmän. Sexfläckig bastardsvärmare är knuten till
öppna, blomrika ängs- och hagmarker där larven främst utvecklas på käringtand. De främsta
hoten mot arten är minskande habitat, igenväxning och för tidig slåtter (Hydén 2002). Arten
påträffades i sammanlagt något tiotal exemplar i områdena 5:5 och 5:8. Sedan tidigare finns
fynd också från område 4:6.
Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae (NT)
Arten påträffas i två åtskilda områden, dels ett från Skåne till Dalälven, dels ett i Medelpad,
Ångermanland och Jämtland. Arten förekommer på blomrika ängsmarker, även sådana med ett
glest bestånd av buskar. Larven utvecklas främst på rödklöver, men även på andra ärtväxter. De
främsta hoten mot arten är minskande habitat och igenväxning (Franzén 2007). Arten har
rapporterats från område 5:8.

Förslag på naturvårdsåtgärder i olika naturtyper
Alléer och trädridåer
Områden: 1:9, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, 1:15
Alléer har i allmänhet höga natur- och kulturvärden. När det gäller naturvärden är det främst
äldre, biologiskt värdefulla träd som är de viktigaste. Hit hör till exempel ihåliga träd, träd med
död ved (grenar, stampartier) samt träd med svampfruktkroppar, savflöden och grov bark.
Organismer som lever i dessa träd är bland annat många insekter knutna till gamla lövträd och
en lång rad lavar knutna till grov bark på främst ek, alm och lönn.
De flesta alléerna i planområde 1 är hårt trängda av uppväxande skog eller buskar. Alléerna ska
synas i landskapet. Närgången skog eller enskilda träd bör hållas borta, om det inte handlar om
naturvärdesträd. Till naturvärdesträd får numera ask och alm räknas, två rödlistade arter som
dock verkar vara ganska vanligt förekommande i Visbytrakten. När det gäller dessa två arter
måste det till ett beslut från fall till fall om träden ska sparas, och i vilken omfattning de tränger
alléträden.
Träden i allén ska stå kvar så länge som möjligt och det är därför viktigt att de sköts på rätt sätt,
bland annat genom att ta bort torra grenar som kan hota att falla ned, och att beskära träden så
att de står kvar och inte skadas vid starka vindar. Om träd av en eller annan anledning måste tas
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bort, eller om det redan finns en lucka i allén, bör nya träd planteras. Så långt som möjligt bör
det saknade trädet ersättas med samma art, men i en del fall kan det vara bra att välja en annan
art. Ask och alm angrips lätt av askskottsjuka och almsjuka och det bör utredas i vilken
omfattning dessa svampsjukdomar är ett hot mot ask och alm på Gotland. Om så är fallet kan
det vara bra att lägga pengarna på arter som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar, till
exempel lönn, lind eller oxel.
Tysklönn bör ersättas av andra arter då det skapas luckor i alléer. På mycket lång sikt bör all
tysklönn i alléer ersättas av andra arter, men de träd som nu växer i alléerna bör få stå kvar så
länge de lever. Anledningen till att tysklönn i framtiden bör undvikas är att den lätt blir invasiv
och då kan förhindra naturlig föryngring av inhemska trädslag i närbelägen skogsmark.
Vissa trädslag har en mycket god förmåga att skjuta stamskott, exempelvis lind. Sådana skott
bör tas bort med jämna mellanrum.
Träd-och buskrader, trädridåer
Områden: 1:1, 1:4, 1:5
De träd- och buskrader som finns i planområde 1 består till stor del av blommande träd- och
buskar, så som oxel, hagtorn, liguster, fläder och slån. Dessa arter är värdefulla för pollinerande
insekter, bland annat vildbin, och den sammanlagda blomningstiden för dessa arter är lång. De
täta snåren är även viktiga häckningsplatser för många fågelarter, bland annat några som numera
har blivit ovanliga, exempelvis hämpling, rosenfink och törnskata.

Bild 5. Denna ihåliga alm i område 1:11 har förutsättningar att hysa en värdefull fauna knuten till ihåliga
lövträd. Alm hör också till de så kallade rikbarksträden, vilket innebär att gamla almar ofta har en värdefull
lavflora.
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De täta träd- och buskraderna bör sparas av skäl som framgår ovan, det vill säga som
blomresurs för pollinerande insekter och som häckplatser, gömställen och födosöksplatser för
småfåglar.
Viktiga skötselåtgärder är bland annat att hålla undan träd som missgynnar de blommande
buskarna. Hit hör till exempel asp, björk, tysklönn och lönn. Även ask och alm förekommer i
buskridåerna men dessa arter bör bara i undantagsfall tas bort eftersom de blir alltmer ovanliga
på grund av askskottsjuka och almsjuka.
Om det finns möjligheter är bete i anslutning till träd- och buskraderna värdefullt. Betesdjuren
håller undan igenväxningsvegetation i anslutning till de blommande buskarna vilket gör att
miljön kan liknas vid ett bryn.
Lövskogsområden och mindre lövträdsdungar
Områden: 1:2, 5:6
I planområde 1 och 5 finns flera mindre lövskogsområden eller dungar. Dessa har vissa värden
även om bara två klassats som naturvärden i denna inventeringsrapport. Mindre lövträdsmiljöer
skapar heterogenitet i landskapet och ger skydd och häckningsplatser för fåglar. Med tiden
kommer dessa miljöer att få naturvärden, till exempel då andelen död ved och äldre lövträd
ökat.
Mindre dungar av lövträd bör sparas, även om de i dagsläget inte har några naturvärden att tala
om. Det gäller t.ex. de yngre lövträdsbestånden i anslutning till rondellen längst i norr i
planområde 1 och de mindre dungarna i gräsmarkerna och den träd- och buskbärande före detta
betesmarken i öster. När det gäller yngre lövträd som växt upp i anslutning till alléerna gäller
dock att miljöer med högst naturvärden måste komma i första hand, och det är i de allra flesta
fall alléerna.
Lövskogsområdena kan lämnas för fri utveckling. En viss gallring i kanterna för att förstärka
brynmiljöerna är värdefullt. En fördel med att lämna dessa för fri utveckling är att områdena
kommer att självgallras vilket då ger tillgång till död ved. Detta är mest utmärkande i områden
med asp.
Öppna sandmiljöer: vägskärningar, gamla täkter, motocrossbanan Kilen
Områden: 1:3, 1:6, 1:8 (del av), 3:5, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7, 5:8, 5:12
I planområde 5 finns ett större (område 5:8, motocrossbanan Kilen) och flera mindre öppna,
sandiga områden (till exempel områdena 5:5 och 5:7). Det i särklass viktigaste är det gamla
sandtaget som nu används som motocrossbana. Här finns, förutom öppna sandmarker, även en
stor blomrikedom vilket gör att stekelfaunan är mycket artrik och värdefull. Detta område är det
enda som är tillräckligt stort för att hålla stora populationer av flera av de ovanliga stekelarterna
i trakten. Från motocrossbanan kan spridning av stekelarter ske till mindre sandområden där
små populationer kan byggas upp. Här är det viktigt att det finns fler sandmarker med tillräcklig
storlek och med de kvaliteter som krävs för att hållbara populationer ska kunna leva.
Småområdena är också viktiga för spridningen av organismer knutna till sandmarker. Detta gör
att även de mindre områdena är värdefulla och värda att restaurera.
Den absolut viktigaste skötseln för dessa områden är att de inte växer igen. På motocrossbanan
gör motorcykelåkningen och andra aktiviteter associerade med denna (anläggningar för
besökare, exempelvis parkeringar och gångvägar) att marken hålls öppen i det stora
sandområdet och det är viktigt att poängtera att detta är en mycket viktig, positiv störning. Om
det i framtiden inte är aktuellt med fortsatt motorcykelåkning måste denna positiva störning
ersättas med annan skötsel. De kan handla om manuell bekämpning av lövsly, ungtallar, gräs
och grövre örter. Även rejäl markomrörning med jämna mellanrum kommer att krävas. Om bete
blir aktuellt i den omgivande tallskogen kan gärna delar av motocrossbanan eller mindre
sandområden få ingå i fållorna.
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Bild 6. Rikedomen på blommande örter i sandmarkerna är viktigt för pollinerande insekter. Fibblor, som på
bilden, är en nyckelart. På fibblor kan bland annat praktbyxbi påträffas, en sällsynt art som dock verkar vara
ganska frekvent i både planområde 1 och 5.

Små öppna sandmarker finns på ett flera platser. Det handlar bland annat om vägskärningar
(1:3, 3:5), små igenväxande täkter (1:6), sandiga gläntor (5:4, 5:5), gamla skjutvallar (5:7) och
små sandgropar som inte växt igen sedan den militära aktiviteten upphört (5:12). Samtliga av
dessa sandmiljöer är mycket värdefulla, både som livsmiljöer och för spridning av organismer
knutna till sandmarker. I vissa områden, till exempel i anslutning till det sydvända brynet i
anslutning till område 5:2, finns goda möjligheter att skapa fler sandmiljöer än de som redan
finns (områden 5:12).
I vissa fall krävs en ganska kraftig markbearbetning för att stoppa igenväxningen, exempelvis i
område 5:5.
Slutligen måste grusvägarna och vägkanterna lyftas fram, som både viktiga miljöer för
näringsväxter, spridningskorridorer samt, åtminstone här och var, bomiljöer. Det är mycket
viktigt att dessa vägar och vägkanter inte tillåts växa igen med gräs eller hårdgörs med asfalt
eller grus. Om igenväxning håller på att ske bör en viss markberedning utföras för att förhindra
igenväxning.
I samband med att olika anläggningsarbeten sker, och då marken rörs om, kan det vara bra att
tänka på att den markomrörning som sker ofta kan vara en positiv störning, och att den
efterföljande skötseln anpassas till detta. Ett exempel kan vara sandslänterna i anslutning till den
nyanlagda boulebanan, om dessa även i fortsättningen hålls öppna, men att blommande örter
tillåts etablera sig. I detta fall, och i samband med andra arbeten som skapar störningar, kan det
vara väldigt värdefullt med information till de som berörs, i detta fall boulespelarna.
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Bild 7. Vägkanternas blomrikedom i tallskogen är värdefull för många bin och andra pollinerande insekter.
På bilden syns en morotsblomma med några gula svavelbaggar och två humlebaggar. Den sistnämnda arten
efterliknar en humla och undgår på så sätt till att bli uppäten av till exempel fåglar.

Tallskog
Områden: 1:7, 1:12, 3:1, 3:3, 3:6, 3:8, 3:16, 4:2, 4:4, 4:5, 5:1, 5:2, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13
Tallskogar med äldre tallar har generellt sett alltid naturvärden. I närheten av Visby finns en del
områden med äldre tall, bland annat inom planområde 3 och 5. Dessa tallskogar har i sin tur
utbyte med tallmiljöer längre bort med betydligt högre naturvärden. Sett i ett sammanhang
spelar tallskogarna i planområde 1, 3, 4 och 5 en viktig roll i ett landskapsekologiskt perspektiv
för spridningen av organismer knutna till gammal tallskog. Hit hör många arter vedlevande
insekter men även svampar knutna till gammal tallskog.
Ett hot mot tallskogarna är igenväxning, en konsekvens av att områdena inte längre betas eller
utnyttjas av militären och den positiva störning som detta medförde. Nu växer tallskogen igen
med främst lövsly, bland annat tysklönn som ibland kan utgöra ett stort problem. Igenväxningen
ger ett svalare mikroklimat i marknivå vilket missgynnar många marklevande insekter, men
även många marksvampar, som förutom de gamla träd med vilka de bildar mykorrhiza, även
kräver värme. Flera krävande insektsarter är knutna till solexponerade, levande tallar eller död
tallved. Även dessa arter missgynnas då beskuggningen ökar.
Ett sätt att komma tillrätta med igenväxning är bete. I en del av tallskogen (område 1:12) finns
sedan tidigare inhägnader, men några betesdjur verkar inte ha funnits här på några år. Betet bör
inte vara alltför hårt; det är främst etableringen av lövsly och en tät grässvål som man vill
undvika. Om en fårbetesmark håller för många får kommer de dock att även äta upp de
blommande örterna, vilka man vill ha kvar. Ett lätt fårbete eller kvigor kan vara den bästa
lösningen. Om inte bete kan bli aktuellt är manuell röjning av lövsly kombinerat med slåtterbalk
och upptag av det avslagna materialet en alternativ åtgärd. Detta ska då ske i början av augusti
eller senare.
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Vid manuell röjning finns det två alternativ som man kan jobba efter: att röja där det är mest
akut, eller att röja i de mest värdefulla delarna. Områden där slyröjning är mest akut är de västra
delarna av område 5:2. Stora delar är här kraftigt igenvuxna med lövsly. Eftersom det handlar
om stora ytor kan det vara bra att börja i de syd- och västvända brynen, samt områden i
anslutning till vägar och stigar. En fördel med att satsa på att restaurera brynen är att relativt
stora ytor kan nås med en liten arbetsinsats.
De mest värdefulla tallskogarna finns i den östra delen av område 5:2. Här är tallskogen gles
och träden har en hög ålder. Detta innebär att den fungerar som livsmiljö för arter knutna till
tallved, men även organismer knutna till varm, sandig mark i tallskog. Hit hör t.ex. den sällsynta
arten slät taggsvamp. Åtminstone teoretiskt bör detta område kunna fungera som kärnområde
där goda populationer kan byggas upp. Härifrån sker sedan spridning av organismer till andra
delar av tallskogen. Därför är det viktigt att skötseln här tar hänsyn till så många olika
organismer som möjligt. Värdefulla tallskogar i denna del av planområdet är också områdena
5:9 och 5:10.
Den allra östligaste delen av område 5:2, den del som förbinder Langs väg med Visbyleden, är
växtplats för en mycket sällsynt växt, alpklöver. Den korridor där den föreslagna dragningen av
en genomfart ligger tangerar eller påverkar utbredningsområdet för alpklöver. I området finns
också förekomster av slät taggsvamp, vilket gör att denna del av tallskogen mycket värdefull,
trots att det vid ett första påseende inte har så höga naturvärden. I denna del är det värdefullt
med artanpassad skötsel som tar hänsyn till alpklöver och slät taggsvamp.
Område 5:11 har en särställning då det är växtplats för slät taggsvamp. Här är det viktigt att
skötseln gynnar denna art så mycket som möjligt, och att tallskogar i närheten sköts så att denna
art gynnas. Det är också värdefull om redan glesa tallskogar röjs på igenväxningsvegetation,
exempelvis i den sydvästligaste delen.
En skötselmetod som bör övervägas är naturvårdsbränning. Bränning är en naturlig
successionsfas i den här typen av tallskogar och har den fördelen att även markkemin förändras,
från sur till basisk reaktion, vilket gynnar nyetablering av växter. Brand är också en
nödvändighet för många organismer knutna till torra tallskogar. Hit hör många insekter och
växter som i princip kräver brand för att kunna fortleva i ett område. Kanske är
naturvårdsbränning inget realistiskt alternativ, men det bör åtminstone övervägas om det går att
genomföra.

Bild 8. Bilden visar den tilltagande igenväxningen av främst lövsly i tallskogen. Detta missgynnar bland
annat insekter knutna till solexponerad tallbark på gamla träd.
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Gamla tomter
Områden: 1:8 (del av), 3:7
De två gamla tomterna är ganska olika men de har ett par saker gemensamt. I båda miljöerna
finns gamla lövträd, till exempel ask och fruktträd. Gamla lövträd har värden för bland annat
bark- och vedlevande kryptogamer. Om det finns död ved, svampfruktkroppar, savflöden och
håligheter finns också förutsättningar för en värdefull insektsfauna. När det gäller fruktträd är
blommorna en viktig resurs för insekter, medan frukterna senare på säsongen är en näringsresurs
för fåglar. Gamla fruktträd har också ett kulturvärde. En del gamla päron- och äppelsorter har ett
mycket stort bevarandevärde och är numera ovanliga.
För gamla träd är ofta det allvarligaste hotet igenväxning, att stammar eller hela träd beskuggas
av uppväxande lövsly. Detta missgynnar många organismer knutna till de gamla träden.
Andra värden på eller i anslutning till gamla tomter är blommande buskar och prydnadsväxter.
Även här kan det handla om numera ovanliga prydnadsväxter som kan ha stora kultur- och
bevarandevärden.
Område 1:8 intar en särställning eftersom miljön är sandig och blomrikedomen stor. Detta
område har mycket stora värden då det gäller vildbin och andra steklar. För att naturvärdena ska
bibehållas krävs att området inte växer igen. Detta kan ske genom att inga ytor beläggs med
asfalt eller grus, till exempel stigen i anslutning till den gamla tomten. För att de mest krävande
arterna ska leva kvar krävs att insatser även görs i anslutande områden, som i den omgivande
gräsmarken.

Bild 9. Bilden visar en del av blomprakten på den gamla tomten i planområde 1. Här blommar bland annat
blåeld, åkervädd, röllika, vildmorot, pukvete och lusern.
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Alvarmark
Områden: 3:2, 4:6
I anslutning till Toftavägen finns ett par små områden med alvarmark (3:2, 3:11, 4:6), en
naturtyp som finns representerad med större ytor väster om Toftavägen. Floran är representativ,
men saknar de mest exklusiva arterna. Ett fåtal rödlistade insekter är noterade, och förmodligen
sker ett litet utbyte mellan mer värdefulla områden väster om Toftavägen.
Endast delar av alvarmarken uppvisar de typiska kalkhällarna där vegetationen är koncentrerad i
sprickorna mellan hällarna. Stora delar av hällarna är övertorvade och igenväxta. För att gynna
organismer knutna till alvarmark bör dessa områden restaureras genom att
igenväxningsvegetation tas bort i de östra delarna av de tre alvarområdena. Om dessa delar
sedan kan ingå i en betesfålla hålls igenväxningen tillbaka.
Småvatten
Områden: 4:1, 4:3, 3:9, 3:13, 3:14, 3:15, 3:18
Småvatten, både permanenta och temporära, är ovanliga i inventeringsområdet. Det är bara
område 3:9, och troligen också 3:14, som håller vatten året runt. Även de andra våtmarkerna
som inte håller vatten året runt är dock viktiga. Många organismer hinner med sitt larvstadium
under vår och försommar. Många djur och växter har ägg eller frön som klarar torka och som
kan kläckas eller gro då området åter översvämmas. Hit hör bland annat vatteninsekter och
groddjur, men också många växter.
Dessa småvatten är värdefulla och värda att bevara. Ett sätt kan vara att gräva bort ansamlad dy
och annat material på botten så att vattnet kan vara kvar lite längre. Samtliga småvatten bör
dock undersökas ordentligt innan några skötselåtgärder genomförs. Förmodligen hålls vattnet
kvar av kalkstensplattor och gräver man sönder dem försvinner förutsättningarna för
småvattnen.
Område 3:18 har en särställning. Det är ett slukhål där vattnet från ett dike försvinner ner mellan
kalkstensplattor för att sedan dyka igen närmare kusten. Denna värdefulla geologiska bildning
bör lämnas utan några skötselåtgärder. Möjligen kan en stig iordningställas så att området
enklare kan besökas.
Blomrik gräsmark
Område: 3:4
I området finns bara några få, blomrika miljöer av ängskaraktär. Över hela området, främst på
de öppna gräsytorna, finns dock ganska gott om blommor, men de är glest spridda över stora
ytor. Område 3:4 är en liten glänta med en hög koncentration av torrmarksväxter som är
skyddsvärd.
Ett mål med arbetet med brynmiljöer i tallskogen (se ovan) och gräsmarker (se nedan) är att
blomrikedomen ska öka. Detta kan ske genom att igenväxningsvegetation hålls borta, både
buskar och gräs. Vissa buskarter är dock mer värdefulla än andra, till exempel blommande arter
som oxbär, hagtorn, nypon och i viss mån slån. Område 3:4 kan ses som en målbild för arbetet
med brynmiljöer och gräsmarker.
Gamla lövträd
Område: 3:10
Här och var i området står gamla lövträd, men de är rätt ovanliga. Generellt sätt bör de friläggas
från uppväxande småträd. Naturvärdena är, förutom de värden gamla träd har i sig själva, främst
de förutsättningar för värdefull kryptogamflora och insektsfauna som knyts till gamla lövträd.
Detta gäller också ekarna i område 3:10. Träden har dock stått trängda länge och saknar
spärrgrenighet, som är karaktäristiskt för hagmarksekar. Av den anledningen behöver inte
ekarna frihuggas i sådan utsträckning så att de står helt fritt. Yngre lövträd som växer upp i
kronan bör dock tas bort. Blommande buskar ska vara kvar.
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Brynmiljöer
Område: 3:12
I området finns gott om brynmiljöer men område 3:12 har en särställning eftersom det här finns
en smal remsa av lövträd i sydvänt läge, där brynen annars domineras av tall. Brynmiljöer är
generellt sett värdefulla för en lång rad organismer. De utgör så kallade kantzoner, områden där
flera naturtyper möts, i det här fallet är det öppen mark och skog, och sådana miljöer har
generellt sett högre biologisk mångfald än enbart skog respektive öppen mark.
Den skötsel som eftersträvas i brynmiljöer är stor rikedom på blommande buskar,
ljusexponerade träd, ljusexponerad död ved (om det finns död ved) samt små gläntor mellan
buskar och träd där solexponeringen gör att mikroklimatet blir varmt. I sådana gläntor trivs
bland annat dagfjärilar, steklar och andra insekter. Om det finns gott om insekter brukar det
också vara gott om småfåglar.
Löväng
Område: 3:17
I området finns en gammal löväng, en naturtyp som både på Gotland och fastlandet förr i tiden
var en mycket viktig resurs för att betesdjuren skulle klara vintern. Lövängen erbjöd både hö
och löv från hamlade träd, till exempel lind, alm och ask. Just denna lokal, känd som P18-änget,
är till stora delar kraftigt igenvuxen, men längst i söder finns ytor som fortfarande brukas på
traditionellt sätt.
Fortsatt skötsel är en mycket viktig åtgärd, för att bibehålla både biologiska och kulturella
värden. En fortsatt skötsel gynnar örter, blommande buskar, gamla träd och de organismer som
är knutna till dessa, samt många svampar knutna till ädellövmiljöer, både marksvampar och
vedsvampar.
Möjligheterna att åter ta delar av den igenväxande delen i bruk bör undersökas.
Gräsmarker
Gräsmarkerna i den nordvästra delen av planområde 1 har i dagsläget en ganska tät grässvål,
även om det finns ytor med markblottor och blommande örter här och var. Gräsmarken har stor
potential att bli mycket värdefull, främst för insekter och torrmarksväxter. En anledning till detta
är de rika markerna väster om Toftavägen där en lång rad rödlistade insektsarter påträffats.
Avståndet dit är inte större än att spridning för de flesta av dessa arter till gräsmarkerna i
planområde 1 är möjlig. Vad som saknas är blomresurser och markstörning.
Ökande blomresurser kan säkerställas på två sätt, dels att inte slå det blommande fältskiktet för
tidigt (slåtter i mitten av juli, som nu verkar vara fallet, är för tidigt), dels att gynna
återetablering av blommande örter. Att ingen spontan etablering av blommande örter sker beror
på att grässvålen är för tät. Detta kan åtgärdas genom att delar av gräsmarken markbereds så att
den befintliga fröbanken aktiveras och att blomfrön får chans att gro. Den markberedda delen av
gräsmarken kan också fungera som boplats för marklevande steklar. Som ett komplement kan
mer anpassade boplatsmiljöer skapas, till exempel i form av hästskoformade sandhålor där
solexponeringen blir stor. Observera att det är viktigt att marker med stor tillgång på
blommande örter inte tas i anspråk för dessa sandhålor.
En annan viktig åtgärd är att de stigar som finns i området även i fortsättningen får vara sandiga
och öppna, och inte beläggs med hårdare material, som asfalt eller grus. Stigarna är förmodligen
värdefulla boplatsmiljöer för steklar och fungerar också som spridningsvägar för dessa djur.
Söder om område 5:2 finns ett ganska stort, öppet fält som numera börjar bli kraftigt igenvuxet
med buskar och gräs. Det kan vara värdefull att fundera på vad detta område kan användas till.
Jordarten är förmodligen ganska sandig så troligtvis finns goda föreutsättningar för organismer
knutna till sandmarker, men då krävs en ordentlig arbetsinsats för att få bort buskar och gräs.
Om mc-banan (område 5:8) inte kan vara kvar kanske detta kan vara en alternativ placering.
I den västra delen av område 5:5 fanns vid besöket 2011 en mindre yta som såg ut som en
gammal åker, men det kan finnas en annan markhistoria eftersom det tidigare legat hus här.
Området var öppet och med ett glest vegetationstäcke med främst blommande örter. Vid ett
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besök 2013 hade denna och en angränsande yta omvandlats till en klippt gräsmatta och utnyttjas
numera av en brukshundklubb. Den stora rikedomen på örter har därmed försvunnit.
En särställning bland gräsmarkerna utgör område 4:7, växtplatsen för flockskivling. Här bör den
skötsel som sker fortsätta. Diskussioner bör dock tas upp om den slåtter som sker, om den ska
fortsätta så tidigt som sker eller om den går att förlägga senare på året, då majoriteten av
blomväxterna blommat över. Diskussioner bör också tas upp om skötseln av den närbelägna
tallskogen (4:2) så att den blir optimal med avseende på flockskivling.
Buskbärande hagmark
Buskbärande hagmarker som inte längre betas finns både norr och söder om Färjeleden i
planområde 1. Dessa marker har ett stort värde för många organismer, till exempel
hagmarksväxter, pollinerande insekter och fåglar knutna till buskmarker. Hit hör en del arter
som numera har blivit ovanligare, som hämpling och törnskata. Det största problemet för dessa
marker är igenväxning, som främst missgynnar blommande örter och bärande buskar då lövsly
och grövre örter breder ut sig. Minskning av blommande örter ger en minskning av insekter,
främst de pollinerande, och i förlängningen också småfåglar.
Den mest naturliga åtgärden för att komma tillrätta med igenväxningen är stängsling och
återupptaget bete. Här är det viktigt att inte betestrycket blir alltför hårt, så att blomrikedomen
missgynnas. Ett för hårt fårbete kan ha sådana effekter. Ett lagom hårt betestryck av får, kvigor
eller hästar är det bästa. Återupptaget bete gynnar också den spillningslevande faunan, där
Gotland intar en särställning med arter som på andra platser i Sverige är mycket sällsynta eller
saknas helt.
Yngre skogsområden
I framförallt den södra och västligaste delan av planområde 3 finns stora ytor med yngre bland-,
löv- och barrskog där naturvärdena för tillfället är låga. Hur de ska skötas står i relation till
markutnyttjandet. Eftersom dessa områden har låga naturvärden kan det vara bra att försöka
förlägga exploateringar hit.
Generellt sett bör löv- och blandskogar få en fri utveckling. Om det finns äldre trädindivider i
den omgivande yngre skogen bör dessa gallras fram. Planterad tallskog kan i framtiden gallras
så att en ljusöppen tallskog erhålls, lik de tallskogar som finns i den östra delen av område 5:2.
En annan åtgärd, möjligen mer kontroversiell, är naturvårdsbränning. Bränning är en naturlig
successionsfas i den här typen av tallskogar och har den fördelen att även markkemin förändras,
från sur till basisk reaktion, vilket gynnar nyetablering av växter. Brand är också en
nödvändighet för många organismer knutna till torra tallskogar. Hit hör många insekter och
växter som i princip kräver brand för att kunna fortleva i ett område. Kanske är
naturvårdsbränning inget realistiskt alternativ, men det bör åtminstone övervägas om det går att
genomföra.
En mycket viktig resurs i tallskogen är den stora rikedomen på blommande växter i kanterna av
stigar och vägar. Denna resurs är mycket viktig för pollinerande insekter, främst vildbin men
även till exempel dagfjärilar. Som nämnts tidigare är för tidig slåtter helt förkastligt då
nektarkällor över stora områden då i ett slag försvinner. Om vägkanterna måste slås ska detta
ske tidigast i mitten av augusti.
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Norra området – planområde 1
OMRÅDE 1:1: TRÄDRAD MED ASK OCH OXEL

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Ask är en rödlistad art (VU). Död ved, håligheter och svampfruktkroppar (eldticka) på oxel ger
förutsättningar för en intressant insektsfauna knuten till gamla träd. Oxelns blommor är en viktig
näringsresurs för pollinerande insekter.
Beskrivning
Trädraden växer strax nordöst om Färjeleden. Den norra delen av trädraden växer en bit in i bostadsområdet
Visborgsstaden. Trädraden består av drygt tio träd av arterna ask och oxel. I den norra delen växer bara oxel.
Oxlarna mäter som mest 8 dm i stamdiameter, askarna som mest 5 dm. Träden bedöms ha en ålder på lite
drygt 100 år. Trädhåligheter, grov död ved och eldtickor förekommer på oxlarna.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot närgången körning som kan skada rötterna och därmed förkorta trädens livslängd.
Även körning av stora maskiner som skadar grenarna påverkar träden negativt. Alla naturvärden knutna till
träden försvinner naturligtvis om träden sågas ner.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Röj bort yngre lövträd som hotar att växa upp och beskugga ask och oxel. En viss föryngring av ask är dock
tillåten, liksom ett litet uppslag av blommande buskar.

OMRÅDE 1:2: LÖVSKOG

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Alm (VU) och ask (VU) är rödlistade arter. Av dessa finns grova träd (diameter ca 6 dm) av ask med en ålder
av ca 100 år.
Den stora rikedomen på blommande träd och buskar av arterna oxel, äpple, hagtorn, liguster, fläder och slån,
gör området mycket värdefullt för pollinerande insekter under en längre period under vår och sommar.
En mindre mängd hålträd av arterna äpple och oxel, samt grov död ved av oxel ger förutsättningar för en
intressant insektsfauna.
Det täta träd- och buskskiktet är en värdefull häckningsmiljö för flera arter småfåglar.
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Bild 1 Bilden visar en av de grova oxlarna i område 1:2. Trädet har en största stamdiameter på ca 6 dm. I
trädet finns en del grova, döda grenar och håligheter, värdefulla substrat för vedlevande insekter. Oxelns
blommor är en värdefull näringsresurs för bl.a. vedlevande skalbaggar och andra insekter.

Beskrivning
Området är beläget mellan Färjeleden och Stenkumlaväg och kallas Lyckåker. Det lilla skogsområdet, som
ligger i en markant sänka, består av trädarterna alm, ask, lönn, tysklönn, hästkastanj, oxel, äpple och tall.
Oxel, ask, hästkastanj och tall har en största stamdiameter på 5-7 dm, övriga trädslag 2-4 dm. De grövsta
träden beräknas ha en ålder på ca 100 år eller något äldre. Buskskiktet är tätt och består av lövsly, hagtorn,
fläder, liguster och slån. Av dessa bör hagtorn hållas fram där en del stammar mäter upp till 2 dm i diameter.
Fältskiktet domineras av grövre, skuggtåliga växter som brännässla, kirskål, nejlikrot och bosyska. Hålträd
av arterna äpple och oxel förekommer sparsamt. Grövre död ved av oxel förekommer i små mängder.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot närgången körning som kan skada rötterna och därmed förkorta trädens livslängd.
Även körning av stora maskiner som skadar grenarna påverkar träden negativt. Alla naturvärden knutna till
träden försvinner naturligtvis om träden sågas ner.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Området kan i princip lämnas för fri utveckling.
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OMRÅDE 1:3: VÄGSKÄRNING

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är förekomsten av den rödlistade och minskande grådådran (VU) en växtart som är
mycket konkurrenssvag och snabbt försvinner om dess växtplats växer igen. Gotland är ett av artens
starkaste fästen i landet (Jonsell 2000). En annan, ganska sällsynt art som förekommer här är bitterfibbla.

Bild 2 Den sandiga vägskärningen, som utgör område 1:3, är växtplats för den rödlistade grådådran. Denna
ört som kräver öppen sandmark och konkurreras snabbt ut när växttäcket tätnar.

Vägskärningen med sitt sydvända läge har goda förutsättningar att hysa en intressant stekelfauna. På andra
sidan Toftavägen ligger Visborgs kungsladugård, ett välinventerat område med en mycket värdefull
insektsfauna knuten till torra, varma miljöer. En del av faunan där kan möjligen också finnas i område 3,
vägskärningen.
Beskrivning
Området utgörs av en drygt 10 m lång vägskärning i anslutning till en cykelbana öster om Toftavägen. Trädoch buskskikt saknas. Fältskiktet är artrikt med bl.a. den sällsynta, rödlistade grådådran (VU), den ganska
sällsynta bitterfibblan samt de mer vanliga arterna fältmalört och mjuknäva. I vägskärningen fanns vid
besöket gott om spår av steklar, men vädret vid tidpunkten gjorde att aktiviteten var låg.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för igenväxning och för alltför kraftig erodering, t.ex. vid regn.
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Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik åtgärder som medför igenväxning, t.ex. plantering.
Undvik åtgärder som kan ge eroderingsskador i slänten, t.ex. olika former av anläggningsarbeten mellan
slänten och Toftavägen.
Håll området öppet genom att manuellt ta bort tät gräsvegetation, grövre örter som t.ex. gråbo, samt buskar
och lövsly.

OMRÅDE 1:4: TRÄD- OCH BUSKRIDÅ

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Den stora mängden blommande träd och buskar, främst oxel, slån och hagtorn, är en viktig näringsresurs för
pollinerande insekter. Bären är viktig föda för många fåglar, bl.a. trastar. Asken är en rödlistad art (VU). Det
täta träd-och buskskiktet är en viktig miljö för småfåglar; både som skydd, för bobyggnad och för födosök.

Bild 3 Träd- och buskridån i område 1:4 består av många blommande arter, t.ex. oxel, slån, liguster och
hagtorn. Detta gör området insektsrikt, vilket gynnar många småfåglar.

Beskrivning
Detta är den västra av de två träd- och buskridåer som är belägna i den norra delen av planområde 1.
Trädskiktet består av oxel och ask. Oxlarna mäter som mest ca 6 dm i stamdiameter, askarna ca 2 dm.
Buskskiktet är mycket tätt och består av slån, liguster, hagtorn, getapel samt sly av ask och oxel.
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Känslighetsbedömning
Området är känsligt för hårdhänt gallring och närgången körning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Själva träd- och buskraden kan gärna lämnas för fri utveckling, och kan med fördel ingå i en betesfålla.

OMRÅDE 1:5: TRÄD- OCH BUSKRIDÅ

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Den stora mängden blommande träd och buskar, främst slån och hagtorn, är en viktig näringsresurs för
pollinerande insekter. Bären är viktig föda för många fåglar, bl.a. trastar. Asken är en rödlistad art (VU) som
förekommer i något grövre stamdimensioner. Det täta träd-och buskskiktet är en viktig miljö för småfåglar,
både som skydd, för bobyggnad och för födosök.
Beskrivning
Detta är den östra av de två träd- och buskridåer som är belägna i den norra delen av planområde 1.
Trädskiktet består av ask och klibbal. Askarna mäter som mest ca 5 dm i stamdiameter, klibbalarna ca 2 dm.
Buskskiktet är mycket tätt och består av slån, liguster, hagtorn, skogskornell samt sly av ask och klibbal.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för hårdhänt gallring och närgången körning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Själva träd- och buskraden kan gärna lämnas för fri utveckling, och kan med fördel ingå i en betesfålla.

OMRÅDE 1:6: SANDIG SÄNKA

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är förekomst av svartpälsbi, som noterades vid besöket. Det finns skäl att anta att
området kan hysa boplatser av arten. Svartpälsbi Anthophora retusa är rödlistat (VU) och omfattas av ett
eget åtgärdsprogram (Nilsson & Andersson 2006).
Området är ganska igenvuxet men kan med en liten arbetsinsats bli en mycket värdefull miljö för svartpälsbi
och en lång rad andra stekelarter och andra insekter knutna till varma, sandiga-grusiga miljöer med stor
blomrikedom.
Beskrivning
Området består av en sänka som förmodligen har varit en gammal sand- eller grustäkt. Stora delar av den
gamla täkten är ganska igenvuxen av olika gräsarter men områden med mer gles vegetation förekommer,
främst längs täktens kanter. Underlaget är grusigt-stenigt med små ytor med finare fraktioner, främst grov
sand. Växtarter som förekommer är bl.a. blåluzern, cikoria, fältmalört, vildmorot och väddklint. I områdena
med gles vegetation fanns gott om spår av marklevande steklar, men vädret var vid besöket svalt och med
lätt regn, så ingen större aktivitet förekom. En hona av svartpälsbi noterades dock, näringssökande på blåeld.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning.
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Bild 4 På bilden syns tydligt igenväxningen av främst gräs i botten av täkten medan växttäcket är glesare
uppe vid kanterna. Detta område kan med en liten arbetsinsats bli en mycket värdefull lokal för steklar och
andra insekter knutna till torra, sandiga, varma miljöer.

Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik åtgärder som medför ytterligare igenväxning, t.ex. plantering.
Den allra tätaste grässvålen, t.ex. nere i botten på den gamla täkten, bör tas bort. Andra områden med
gräsvegetation, t.ex. uppe längs kanterna bör sparas som de är. Lite buskar och småträd får gärna vara kvar
vilket skapar lä och därmed ett varmare mikroklimat. Om buskar och småträd börjar breda ut sig måste de
dock tas bort.

OMRÅDE 1:7: GAMLA TALLAR

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är de gamla tallarna som är mellan 150 och 200 år gamla. I området förekommer
också den rödlistade asken (VU), dock i klenare dimensioner. Den sällsynta klippoxeln förekommer med
något enstaka exemplar i området. Rikedomen på blommande träd- och buskar av arterna hagtorn, oxel och
slån, är en viktig näringsresurs för pollinerande insekter. Bären är viktig föda för många fåglar, bl.a. trastar.
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Bild 5 Bilden visar över- och undersida av klippoxelns blad. Arten är sällsynt och den svenska utbredningen är
begränsad till Gotland, Västkusten samt ytterligare några små områden i södra Sverige. Förekomsten av
klippoxel är den främsta anledningen till att röjning av buskskikt i område 1:7 måste ske med försiktighet.

Beskrivning
Området består av ett mindre bestånd gamla tallar där de äldsta grövsta har en stamdiameter på ca 6 dm och
en uppskattad ålder på mellan 150 och 200 år. Ask förekommer också, men i klenare dimensioner. I
buskskiktet växer bl.a. hagtorn, oxel, lönn, oxbär, getapel, slån och blåhallon. Dessutom påträffades en buske
som möjligen kan vara den sällsynta klippoxeln Sorbus rupicola. Arten är känd i trakten sedan tidigare.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot avverkning av äldre tallar. Klippoxeln är känslig för avverkning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning, vilket kan skada rötter och stammar på äldre tallar. Undvik alltför hård gallring
av buskskiktet. Förekomsten av klippoxel bör värnas.
Genomför en försiktig gallring av buskskiktet. Detta måste dock genomföras av en naturvårdskunnig person
så att inga buskar av klippoxel tas bort. Även andra blommande buskar bör i stor utsträckning sparas.

OMRÅDE 1:8: GAMMAL TOMT

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdet är dels knutet till förekomst av två rödlistade trädarter, ask (VU) och alm (VU). En ask är grov,
stamdiameter ca 8 dm, och bär gamla spår av hamling. Trädskiktet innehåller också ett fåtal ihåliga träd av
arterna päron, äpple och körsbär, vilket ger förutsättningar för en intressant insektsfauna knuten till ihåliga
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lövträd. Även inslaget av öppna sandiga marker, omgivna av ett rikblommigt fältskikt är en del av
naturvärdet.

Bild 6 I anslutning till den gamla tomten finns öppna sandblottor, och just på den här platsen påträffades ett exemplar
av gräshoppsstekel. Mellan buskarna tittar den grova asken med hamlingsspår fram och längst upp i bildens högra
hörn anas beståndet av väddklint där ett stortapetserarbi påträffades.

Den rika förekomsten av olika blommande örter kombinerat med områden med gles vegetation på sandigtgrusigt underlag, ger förutsättningar för en värdefull insektsfauna. Vid besöket påträffades flera rödlistade
arter; praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT), stortapetserarbi Megachile lagopoda (VU), lusernbi Melitta
leporina (NT) och gräshoppstekel Sphex funerarius (VU). För stortapetserarbi och gräshoppstekel är
åtgärdsprogram under framtagande.
Beskrivning
Området utgörs av en gammal tomt där byggnaderna inte längre finns kvar. I anslutning till tomtmarken
finns en sandig gångväg och där husen en gång legat ytterligare ytor med gles vegetation, på sandigt-grusigt
underlag. I trädskiktet växer bl.a. ask, alm och fruktträd, päron, äpple, plommon och körsbär. Asken har en
stamdiameter på ca 8 dm och bär gamla spår av hamling. Almen är klenare men detta träd är flerstammigt.
Den grövsta stammen mäter ca 3 dm i diameter. Buskskiktet består av lövsly (bl.a. alm och flera arter
fruktträd), syrén, hagtorn och nypon. Fältskiktet är artrikt med arter som baldersbrå, blåeld, blåluzern,
cikoria, femfingerört, gulmåra, knölklocka, puktörne, pukvete, röllika, smällglim, snårvinda, säfferot,
vildmorot, vitblära, väddklint, åkervädd och äkta johannesört. På de sandiga-grusiga, vegetationsfattiga
ytorna flög vid besöket en lång rad gaddsteklar, bl.a. blåklockesandbi Andrena curvungula, praktbyxbi
Dasypoda hirtipes, stortapetserarbi Megachile lagopoda, lusernbi Melitta leporina, bivarg Philanthus
triangulum och gräshoppstekel Sphex funerarius.
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Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning, vilket missgynnar en lång rad arter, bl.a. många av de näringsväxter
som är livsviktiga för flera av de sällsynta bina som påträffades. Igenväxning är också ett hot mot
gräshoppstekeln som kräver ytor med öppen sand.
Området är också känsligt mot alltför kraftig röjning i träd- och buskskiktet, vilket kan medföra att biologiskt
värdefulla träd tas bort, t.ex. ihåliga fruktträd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik körning med tyngre fordon på öppna, sandiga ytor under växtsäsongen, april-juli. Körning med lätta
fordon är en viktig faktor för att hålla markerna öppna, men alltför kraftig störning under växtsäsongen kan
förstöra bon av t.ex. stortapetserarbi och gräshoppstekel. Åtgärder för att hålla marken öppen, t.ex. körning
med lättare fordon, ska ske i mitten av augusti eller senare.
Undvik närgången körning som kan skada de biologiskt viktiga trädens rötter.
Ta inte bort gamla, ihåliga fruktträd.
Håll genom slåtter tillbaka igenväxningen bland fruktträden på den gamla tomten.
Håll tillbaks igenväxning av gräs, grövre örter (t.ex. gråbo) och lövsly på de glest bevuxna, sandiga ytorna,
manuellt eller genom slåtter.

OMRÅDE 1:9: ÄDELLÖVALLÉ

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är förekomst av rödlistad art, ask (VU), där ett av träden mäter 9 dm i stamdiameter.
Förekomst av mindre håligheter i hästkastanj, ask och lönn, samt savflöden i lönn ger förutsättningar för en
värdefull insektsfauna knuten till gamla ädellövträd.
Beskrivning
Från grusplanen nordväst om länsstyrelsen leder en allé mot nordväst. Allén är planterad längs en mindre väg
som numera endast används som gång- och cykelstig. Allén omges av yngre skog, både naturligt uppväxt
och planterad. Mängden lövsly i och i anslutning till allén är stor. Trädslagen fördelar sig som följer:
tysklönn (25 st.), hästkastanj (7), ask (2), lönn (2), lind (2) och oxel (1). Det grövsta trädet är en av askarna
som mäter hela 9 dm i stamdiameter och har en uppskattad ålder på drygt 100 år. Detta träd är svårt angripet,
troligen av askskottsjuka. Hästkastanj och lind mäter som mest 6 dm och övriga trädslag 3-5 dm.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Sköt alléns träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
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Bild 7 Allén som utgör område 1:9 är som synes hårt trängd av uppväxande, yngre lövträd, men också grövre
örter, t.ex. hundkäx. Av vägen mellan trädraderna finns nu bara kvar en stig som används ganska mycket av t.ex.
hundägare och pensionärer.

Luckor i allén ska återplanteras, helst med samma trädslag som stod där innan. Förutsättningarna för ask och
alm måste dock klargöras, så att inte risken är stor att träden dör av askskottsjuka respektive almsjuka.
Tysklönn bör också ersättas med andra trädslag vartefter dessa träd dör och ingen nyplantering av denna art
bör ske.

OMRÅDE 1:10: TRÄDRIDÅ AV ÄDELLÖVTRÄD

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Förekomst av de rödlistade arterna ask (VU) och alm (VU).
Beskrivning
Området består av en trädridå av främst ask men även enstaka alm och lönn som växer längs ett dike i den
norra delen av tallskogen. Trädridån är numera hårt trängd av uppväxande, yngre träd. De grövsta träden har
en stamdiameter på ca 4 dm.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
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Bild 8 Område 1:11 utgörs av en almallé med flera biologiskt värdefulla träd. Detta träd har en fuktig, mindre
hålighet och ett kraftigt savflöde. Här kan nästan säkert hittas sällsynta och krävande arter som är knutna till gamla
ädellövträd. Savflöden attraherar en särskild fauna med bl.a. flera skalbaggsarter som bara påtträffas i anslutning
till savflöden, något fall nästan bara savflöden på alm. Även flera sällsynta blomflugor har sin larvutveckling i
savflöden

Sköt trädradens träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
Luckor i trädraden ska återplanteras, helst med samma trädslag som stod där innan. Förutsättningarna för ask
och alm måste dock klargöras, så att inte risken är stor att träden dör av askskottsjuka respektive almsjuka.

OMRÅDE 1:11: ALMALLÉ

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Alm (VU) är en rödlistad art. Död almved, savflöden och håligheter i flera av träden ger förutsättningar för
en värdefull insektsfauna med arter knutna till gamla ädellövträd. Almen hör till de s.k. rikbarksträden vilket
gör att främst de äldre träden har förutsättningar att hysa en värdefull lavflora.
Beskrivning
Området består av en drygt 250 m lång almallé som växer längs infarten till gamla P18-området. Delar av
allén är trängd av uppväxande, yngre skog. I den norra delen växer syrén mellan träden. De flesta almarna är
ganska klena med stamdiametrar på ca 3 dm, men i den norra delen finns flera almar som mäter upp till 8
dm. Flera träd med savflöden och större eller mindre håligheter förekommer, liksom enstaka döda eller
döende almar.
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Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Sköt alléns träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
Luckor i allén ska återplanteras, helst med samma trädslag som stod där innan. Förutsättningarna för alm
måste dock klargöras, så att inte risken är stor att träden dör av almsjuka.

OMRÅDE 1:12: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är rik förekomst av gamla tallar där de äldsta är mellan 150 och 200 år gamla.
Enstaka högstubbar och torrträd av tall ger förutsättningar för en intressant insektsfauna knuten till tallved.
Ask (VU) och alm (VU) är rödlistade arter. Av ask finns träd som är knappt 100 år, av alm finns endast unga
individer.
Beskrivning
Området består av tallskog där den norra delen är igenväxande med ett stort uppslag av yngre träd av olika
arter. Den södra delen är öppnare och delvis inhägnad, men bete verkar inte har förekommit de senaste åren.
Trädskiktet domineras av tall som har en högsta ålder av 150-200 år och stamdiametrar på upp till 7 dm.
Andra trädslag som förekommer är ask, björk och ek, samtliga med stamdiametrar på 4-5 dm. Buskskiktet är
tätt i den norra delen, men glesare i den södra. Arter som förekommer är hassel, nypon, slån och oxbär samt
lövsly av arterna sälg, tysklönn, alm och oxel. I fältskiktet finns spridda förekomster av brudbröd, darrgräs,
violer, åkervädd och ängsvädd vilket antyder att området tidigare varit mer öppet och betat. Andra arter i
fältskiktet är murgröna, vitmåra, vitsippa och örnbräken.
Högstubbar och torrträd av tall förekommer sparsamt.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning vilket missgynnar organismer knutna till glesa, soliga tallskogar.
Området är också känsligt mot nedsågning av äldre tallar.
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Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning vilket kan skada rötter och stammar på äldre tallar.
Återuppta betet i den del av tallskogen som är inhägnad.
Röj bort uppväxande lövsly i den andra delen av tallskogen. Denna åtgärd bör åtminstone genomföras för
gamla tallar som står skuggat.

Bild 9 I område 1:12 finns flera tallar som har en uppskattad ålder på mellan 150 och 200 år, bl.a. detta träd.
Som synes börjar trädet bli hårt trängt av uppväxande, yngre lövträd och buskar. För att insekter knutna till
solexponerad, grov bark på levande tallar ska leva kvar måste en röjningsinsats ske.

Område 1:13: Ädellövallé

Klass 2 – Högt naturvärde

Naturvärden
Håligheter i hästkastanj, oxel och lönn, samt savflöden i ett par av lönnarna ger förutsättningar för en
värdefull insektsfauna med arter knutna till gamla ädellövträd. Lönn hör till de s.k. rikbarksträden, vilket gör
att främst de äldre träden har förutsättningar att hysa en värdefull lavflora.
Beskrivning
Området består av en allé som sträcker sig längs den södra sidan av länsstyrelsen. Allén omges av
gräsmattor, en väg längs den södra trädraden samt asfalterade ytor i anslutning till länsstyrelsen. Trädslagen
fördelar sig som följer: hästkastanj (18 st.), lönn (6), ek (3) oxel (2) och tysklönn (1). (Nyplanterade träd med
en stamdiameter på under 1 dm är inte medräknade. Allén fortsätter mot sydost, på andra sidan
Visborgsallén). De grövsta träden är en oxel som har en stamdiameter på ca 7 dm, lönnar och hästkastanjer
som mäter 6 dm, samt ett par av ekarna som mäter 5 dm. Hålträd av arterna hästkastanj, oxel och lönn
förekommer, liksom savflöden på lönn.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
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Bild 10 Allén i område 1:13 innehåller flera värdefulla träd, bl.a. denna oxel, t.v. och hästkastanj, t.h. I övriga
delar av inventeringsområdet, och på garnisonsområdet i stort, finns gott om gamla ädellövträd. Detta gör alléer
som denna till en värdefull miljö på ett landskapsekologiskt plan, bl.a. då det gäller spridning av organismer
knutna till gamla träd.

Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Sköt alléns träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
Luckor i allén ska återplanteras, helst med samma trädslag som stod där innan. Tysklönn bör ersättas av
andra trädslag vartefter de dör. Ingen nyplantering av denna art bör ske.

OMRÅDE 1:14: LÖNNALLÉ

KLASS 3 – FRAMTIDA NATURVÄRDE

Naturvärden
I dagsläget är naturvärdena små men allén har förutsättningar att i framtiden utveckla höga naturvärden,
främst då det gäller insekter och lavar knutna till gamla ädellövträd.
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Bild 11 Denna lönnallé, område 1:14, den yngsta av alléerna i planområde 1, har i dagsläget inte så höga
naturvärden. I framtiden kommer dock naturvärdena att bli höga, bl.a. då det gäller vedlevande insekter och
lavar knutna till barken på gamla lövträd.

Beskrivning
Området består i en drygt 300 m lång lönnallé som sträcker sig längs Visborgsallén. Träden mäter som mest
3 dm i stamdiameter. Allén omges av klippta gräsmattor och mellan trädraderna leder en livligt trafikerad,
asfalterad väg.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Sköt alléns träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
Luckor i allén ska återplanteras med lönn.
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OMRÅDE 1:15: LINDALLÉ

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdet består i äldre lindar med en stamdiameter på som mest 6 dm. Enstaka savflöden i träden ger
förutsättningar för en intressant insektsfauna knuten till gamla lövträd.

Bild 12 Lindallén, område 1:15, innehåller ganska grova träd men bara några av träden har håligheter. På
några av träden syns marknära stamskott. Den vänstra trädraden växer på en gräsmatta och här är det viktigt
att rötter inte kommer till skada vid gräsklippning.

Beskrivning
Området består av en drygt 200 m lång lindallé som delvis sträcker sig utanför inventeringsområdet. I den
norra delen av allén finns parkeringsplatser mellan träden. Allén omges av klippta gräsmattor och mellan
trädraderna leder en livligt trafikerad, asfalterad väg. Lindarna mäter som mest 6 dm i stamdiameter och har
en uppskattad ålder på som mest 100 år. I ett par av träden finns lavflöden.
Känslighetsbedömning
Träden är känsliga mot alltför närgången körning som kan skada rötter eller stammar. Detta kan förkorta
trädens livslängd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik närgången körning.
Närgången gräsklippning som skadar rotben och rötter ska undvikas, eftersom det förkortar trädens
livslängd.
Sköt alléns träd på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ta bort döda grenar och att beskära träden så att
livslängden blir så lång som möjligt. En del död ved är värdefull i träden men döda grenar som hotar att falla
ned och skada liv eller egendom ska tas bort.
Stubb- och stamskott ska tas bort, utan att trädens bark skadas.
Luckor i allén ska återplanteras med lind.
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Planområde 3
OMRÅDE 3:1: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 120 år.
Beskrivning
Området består av ett litet område med tallskog där träden har en högsta ålder på ca 120 år. I buskskiktet
tillkommer lövsly, nypon och hagtorn.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering. Det är också känsligt för igenväxning av främst
lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer knutna
till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid en eventuell exploatering i området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.

OMRÅDE 3:2: ALVARMARK

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till alvarmark, som åtminstone i den västra delen är typisk med tydliga kalkstenshällar.
Floran är även den typisk för alvarmark med arter som t.ex. backtimjan, bitterfibbla, blodnäva, brudbröd,
femfingerört, fältmalört, solvända, spåtistel, tulkört och vit fetknopp.
Beskrivning
Området består av ett litet alvarområde inklämt mellan två små tallskogar. Kalkstenshällar är tydligt synliga i
den västra delen, men är mer överväxta längre mot öster. Träd och buskskiktet består av spridda tallar och
oxlar samt nypon och slån. Fältskiktet är artrikt med arter som backtimjan, bitterfibbla, blodnäva, brudbröd,
femfingerört, fältmalört, gullris, gulmåra, liten blåklocka, rödklint, solvända, spåtistel, tulkört, vildmorot, vit
fetknopp, väddklint och åkervädd.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för igenväxning, vilket redan har gått långt
i den östra delen. Igenväxningen gör att små, ljus- och störningsgynnade arter försvinner på bekostnad av
grova örter och gräs.
Hänsyns- och skötselåtgärder
En värdefull skötselåtgärd är en viss markbearbetning, främst i den östra delen. En sådan bearbetning skulle
stoppa igenväxningen, vilket skulle gynna olika organismer knutna till alvarmark.
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Bild 13. Område 3:2. På bilden ses kalkstensplattorna som är typiska för alvarmark. Vegetationen är koncentrerad
till sprickorna mellan plattorna. På själva plattorna växer bara de mest härdiga arterna, t.ex. mossor, lavar och
fetbladsväxter. På bilden syns också en bit bort den långt gångna igenväxningen.

OMRÅDE 3:3: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 120 år.
Beskrivning
Området består av ett litet område med tallskog där träden har en högsta ålder på ca 120 år. I buskskiktet
tillkommer lövsly, nypon och hagtorn. Död ved i form av stående torrträd och lågor av tall förekommer
sparsamt.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering. Området är också känsligt för igenväxning av
främst lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer
knutna till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
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OMRÅDE 3:4: GRÄSMARK

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till torr, sandig gräsmark i en glänta med varmt mikroklimat. Fältskiktet är påtagligt
artrikare än omgivningen med arter som t.ex. oxbär, backsmultron, blodnäva, brudbröd, darrgräs och
solvända. Det varma mikroklimatet och den sandiga marken ger förutsättningar för en intressant
insektsfauna.
Beskrivning
Området består av en liten, ogödslad, torr och sandig gräsmark som är påtagligt artrikare än de omgivande
gräsmarkerna. Trädskikt saknas. I buskskiktet växer lite hagtorn och oxbär. I fältskiktet återfinns
backsmultron, blodnäva, blåeld, brudbröd, darrgräs, solvända, tulkört, vildmorot, väddklint och åkervädd.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för igenväxning, vilket hotar att kväva den
artrika floran.
Hänsyns- och skötselåtgärder
En värdefull skötselåtgärd är att hålla efter igenväxningsvegetation i området, t.ex. lövsly, småtallar och gräs.
Det är viktigt att solexponeringen är god och extra värdefullt är det om brynet in mot den södra kanten av
område 3:3 får utvecklas.

OMRÅDE 3:5: VÄGSKÄRNING

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till torr öppen, blomrik mark vilket ger förutsättningar för sandmarksinsekter, främst
olika stekelarter. Trakten har en mycket värdefull stekelfauna, vilket gör att öppna sandiga eller grusiga
områden blir värdefulla bomiljöer. Floran är till viss del typisk för den här typen av miljöer, med bl.a.
bitterfibbla, färgkulla, grusslok, gråfibbla och spåtistel.
På Artportalen finns ett inrapporterat fynd av blombesökande stortapetserarbi Megachile lagopoda (VU) från
området.
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Bild 14. Område 3:5. Vägskärningens kanter är som synes ganska igenväxta av gräs, vilket är negativt för många
organismer knutna till störd mark.

Beskrivning
Området består av vägskärningar på båda sidorna om cykelbanan öster om Toftavägen. Jordarterna varierar
från grovt grus till sand. En kalkstenshäll är synlig i den västra slänten. Slänterna är bitvis lite igenväxta av
ungtallar, lövsly och grövre örter. I fältskiktet växer bl.a. bitterfibbla, färgkulla, grusslok, gråfibbla, gullris,
rödklint, spåtistel och vildmorot. Talrika spår av sandmarksinsekter kunde ses.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för igenväxning, vilket hotar att försämra förutsättningarna för olika sandmarksinsekter.
Området är också känsligt mot exploatering.
Hänsyns- och skötselåtgärder
En värdefull skötselåtgärd är att hålla efter igenväxningsvegetation i området, t.ex. lövsly, småtallar och gräs.
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Bild 15. Område 3:5. En av arterna som
missgynnas av igenväxning är spåtistel; en
dekorativ, starkt taggig art.

OMRÅDE 3:6: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 150 år.
Beskrivning
Området består av en tallskog där träden har en högsta ålder på ca 150 år. De grövsta tallarna har en
stamdiameter på ca 7 dm. I buskskiktet tillkommer lövsly, nypon och syrén.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering. Området är också känsligt för igenväxning av
främst lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer
knutna till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
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OMRÅDE 3:7: GAMLA FRUKTTRÄD

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till gamla, ihåliga träd av arterna päron, äpple och oxel. Dessa ger förutsättningar för en
intressant insektsfauna knuten till ihåliga lövträd. Den rika förekomsten av blommande träd och buskar ger
viktiga näringsresurser till pollinerande insekter och bär- och fruktätande fåglar.
Gamla trädgårdar har också ett kulturvärde och en trädgårdsmästare med fruktträd som specialitet bör
inspektera träden.

Bild 16. Område 3:7. Fruktträden står kvar på en gammal tomt, där husen inte finns kvar. I området finns
också syrénbuskar.

Beskrivning
Området består av resterna av en gammal trädgård. Trädskiktet består av ask, päron, äpple och oxel, samtliga
med en stamdiameter på mellan 2 och 4 dm. Av päron, äpple och oxel finns ihåliga träd med mulm.
Buskskiktet består av lövsly, syrén, nypon och slån.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för igenväxning av främst lövsly, vilket ger
ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer knutna till hålträd.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör så få gamla fruktträd som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
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En viktig skötselåtgärd vore att hålla efter uppväxande lövsly och grovt gräs. Möjligheterna att förlänga
fruktträdens livslängd genom beskärning bör undersökas.

OMRÅDE 3:8: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 150 år. Mängden död
ved är måttlig, vilket skapar förutsättningar för en insektsfauna knuten till död tallved.
Beskrivning
Området består av en tallskog där träden har en högsta ålder på ca 150 år. De grövsta tallarna har en
stamdiameter på ca 6 dm. I det täta buskskiktet tillkommer lövsly av arterna apel, oxel, ask och körsbär. Död
ved förekommer i måttliga mängder, främst i form av stående torrträd. Genom området leder en stig.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering. Området är också känsligt för igenväxning av
främst lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer
knutna till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.

OMRÅDE 3:9: SMÅVATTEN

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är vattenmiljön som troligtvis finns under hela året. Småvatten är viktiga för många
vatteninsekter och andra småkryp. Även många växter är specialiserade till vattenmiljöer, t.ex. kransalger,
där det finns många ovanliga arter som bara förekommer i kalkrika vattensamlingar. Dammen har också ett
högt pedagogiskt värde, vilket förstärks genom gångavstånd till villabebyggelse i väster.
Beskrivning
Området består av en liten damm som möjligen har bildats i samband med att en vall byggdes i öster. Vatten
finns förmodligen hela året. Vattenspegeln är beskuggad en stor del av dagen. Dammen hade vid besöket
klart vatten, med ett tunt lager kalkslam på botten. Bland växterna fanns bl.a. gäddnate, svalting, bladvass
och kransalger. Det noterades ett par arter trollsländor och en hel del vatteninsekter. I anslutning till dammen
leder en stig mot bebyggelsen i väster.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering, samt för föroreningar i vattnet och förändringar i hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör det helst lämnas i fred.
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Bild 17. Område 3:9. Dammen har klart vatten med ett lager slam på botten. Vegetationen är ganska
sparsam, men spritt på botten finns gott om kransalger, vilket bara kan anas på bilden.

OMRÅDE 3:10: GAMLA EKAR

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är ekarna som har ett värde för många olika organismer, bl.a. barklevande lavar och
vedlevande insekter.
Beskrivning
Området består av fem ekar som står i en rad en liten bit in i skogen. Tre av ekarna är lite grövre och mäter
ca 6 dm i stamdiameter, medan de andra två är lite klenare. Åldern på de äldsta träden uppskattas till ca 150
år. Ekarna har förmodligen stått i skogsmiljö länge, eftersom hagmarkskaraktär saknas.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Ekarna missgynnas också av igenväxning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör ekarna helst lämnas i fred.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
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OMRÅDE 3:11: ALVARMARK

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till alvarmark, som åtminstone i den västra delen är typisk med tydliga kalkstenshällar.
Floran är även den typisk för alvarmark med arter som t.ex. axveronika, backsmultron, backtimjan,
blodnäva, brudbröd, fältmalört, grusslok, tulkört och vit fetknopp.

Bild 18. Område 3:11. Även denna alvarmark är ganska igenvuxen, men de typiska, i
markytan liggande kalkstensplattorna, syns på flera platser. I bildens framkant syns tydliga
körspår, men detta behöver inte vara en nackdel, så länge inte körningen sker på själva
kalkstensplattorna.

Beskrivning
Området består av ett litet alvarområde inklämt mellan tallskogar. Kalkstenshällar är tydligt synliga i den
västra delen. Även mindre ytor med kalkgrus förekommer. Stora delar av området är dock kraftigt igenvuxet
av buskar och småträd. Trädskiktet består av senvuxen ek som trots en stamdiameter på bara 2 dm,
förmodligen är ca 100 år gamla. Det mot öster täta buskskiktet består av en, nypon slån och getapel, samt
lövsly av arterna ask och ek. Fältskiktet är artrikt med arter som axveronika, backsmultron, backtimjan,
blodnäva, brudbröd, femfingerört, fältmalört, grusslok, gråfibbla, gullklöver, rödklint, solvända, tulkört,
vildmorot, vit fetknopp och åkervädd.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för igenväxning, vilket redan har gått långt
i den östra delen. Igenväxningen gör att små, ljus- och störningsgynnade arter försvinner på bekostnad av
grova örter och gräs.
Hänsyns- och skötselåtgärder
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En värdefull skötselåtgärd är en viss markbearbetning, främst östra delen. En sådan bearbetning skulle
stoppa igenväxningen, vilket skulle gynna olika organismer knutna till alvarmark.

OMRÅDE 3:12: BRYNMILJÖ

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är brynmiljön i sig som erbjuder god tillgång på blommande buskar i söderläge.
Detta innebär ett varmt mikroklimat vilket gynnar många insekter. De gamla ekarna har också ett värde för
bl.a. vedlevande insekter och barklevande lavar.

Bild 19. Område 3:12. Brynet ligger i söderläge vilket innebär bra solinstrålning och ett varmt mikroklimat.
Detta är viktigt för en lång rad insekter som gärna uppehåller sig i brynmiljöer. I dagsläget är brynet ganska
igenvuxet, men kan med enkla medel restaureras och kommer då att få ännu högre värden.

Beskrivning
Området består av en smal bård av lövträd i ett syd-sydostvänt bryn. Trädskiktet består av ek, lönn, oxel och
sälg. Ekarna har som mest en stamdiameter på ca 6 dm och en uppskattad ålder på ca 150 år. De andra
trädslagen är yngre. Buskskiktet är tätt och består av bl.a. slån, hagtorn och lövsly av arterna rönn, körsbär
och ask.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Brynets naturvärden minskar vid igenväxning. Detta gäller bl.a.
ekarna och de andra lövträden.
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Hänsyns- och skötselåtgärder
En restaurering av brynet skulle gynna en lång rad organismer. Det gäller främst insekterna, men många
andra arter gynnas av god tillgång på insekter, t.ex. småfåglar och fladdermöss.

OMRÅDE 3:13: SMÅVATTEN

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är vattenmiljön som verkar kunna finnas under en stor del av året. Ett stort värde är
solexponeringen vilket gör att vattnet värms upp snabbt under våren vilket är gynnsamt för bl.a. groddjur.
Beskrivning
Området består av en solexponerad, grund, öppen vattensamling som förmodligen inte håller vatten hela året.
Örtvegetationen består av bl.a. tågväxter, svalting, bredkaveldun och brunskära. Vid besöket var det gott om
olika insekter i vattensamlingen
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för föroreningar i vattnet och förändringar i
hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området helst lämnas i fred.

OMRÅDE 3:14: SMÅVATTEN

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är vattenmiljön som verkar kunna finnas året runt. Ett stort värde är solexponeringen
vilket gör att vattnet värms upp snabbt under våren, vilket är gynnsamt för bl.a. groddjur.
Beskrivning
Området består av en solexponerad, grund, öppen vattensamling som troligen håller vatten hela året. I
kanterna växer några videbuskar. Vegetationen består av bl.a. bladvass och bredkaveldun. På den anslutande
fuktängen växer bl.a. ängsnycklar. Vid besöket noterades småfisk vilket tyder på att dammen håller vatten
året runt.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för föroreningar i vattnet och förändringar i
hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området bör det helst lämnas i fred.

OMRÅDE 3:15: SMÅVATTEN

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Området ligger på gränsen mellan planområdena 3 och 5.
Det främsta naturvärdet är vattenmiljön som verkar kunna finnas en stor del av året. Ett stort värde är
solexponeringen vilket gör att vattnet värms upp snabbt under våren, vilket är gynnsamt för bl.a. groddjur.
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Beskrivning
Området består av en solexponerad, grund, öppen vattensamling som troligen håller vatten en stor del av
året. Vegetationen består av bl.a. bladvas, bredkaveldun och kalmus. Vid besöket noterades rikligt med olika
vatteninsekter.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för föroreningar i vattnet och förändringar i
hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området helst lämnas i fred.

OMRÅDE 3:16: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdet är knutet till äldre tallskog med en tydlig beteskaraktär fortfarande kan ses. I tallskogen växer
arter som en, nypon och slån, smultron, svinrot och violer, som tyder på att området har betats. Betad skog,
främst på kalkhaltig jordmån, har förutsättningar för en värdefull svampflora. Betad skog i sig är en allt
ovanligare naturtyp som är skyddsvärd.
Beskrivning
Området tangerar gränsen för planområde 3 i den sydöstra delen.
Området består av en tallskog som tidigare var betad. Tallskogen är fortfarande inhägnad, men det är bara
den allra östligaste delen som har betats de senaste åren. Trädskiktet domineras av tall där de flesta har en
ålder på ca 100 år, men där enstaka träd kan vara något äldre. I kanterna av området tillkommer andra
trädslag, så som ask, asp, björk, hassel, ek och rönn. Buskskiktet är ganska glest inne i tallskogen men är
tätnar i kanterna. I tallskogen växer bl.a. en, nypon och slån, tre arter som trivs bäst i betesmarker, vilket
bidrar till den karaktär av betad skog som området har. Detta blir ännu tydligare i fältskiktet där
betesindikatorer som violer, smultron, svinrot påträffas tillsammans med blåbär, älggräs och örnbräken.
Känslighetsbedömning
Den största delen av området ligger utanför planområdet.
Området är främst känsligt mot ytterligare igenväxning. Organismer knutna till betad skog, främst
marksvampar och örter, gynnas också av lättare markomrörning i form av kreaturstramp. Området är också
känsligt för omfattande exploatering. Igenväxning missgynnar också en lång rad organismer knutna till
solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid en eventuell exploatering i området får inte möjligheterna för återupptaget skogsbete omintetgöras.
Åtgärder som möjliggör återupptaget bete bör genomföras, t.ex. stängsling.
En viktig skötselåtgärd är också restaurering av de väst- och sydvända brynen.

OMRÅDE 3:17: LÖVÄNG, P18 ÄNGE

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdet är knutet till naturtypen löväng, en allt ovanligare form av brukad mark. En löväng med så
tydlig karaktär har också höga kulturvärden.
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Bild 20. Område 3:17. P18-änget används ofta i olika sammanhang, t.ex. i samband med slåtter. I området
finns också typiska byggnader, vilket gör området inte bara till ett biologiskt, utan också kulturhistoriskt
värdefull område.

I området finns förutsättningar för en värdefull kärlväxt- och svampflora. Även insektslivet har
förutsättningar att vara rikt. Ängsnätfjäril Melitaea cinxia (NT), väddsandbi Andrena hattorfiana (NT) och
stortapetserarbi Megachile lagopoda (VU) finns rapporterade från änget.
Rödlistade kärlväxter, svampar och lavar som finns inrapporterade på Artportalen mellan åren 1996 och 2012
är klibbveronika Veronica triphyllos (VU), riddarsporre Consolida regalis (NT), oxtungsvamp Fistulina
hepatica (NT), lunglav Lobaria pulmonaria (NT), ädellav Megalaria grossa (VU), almlav Gyalecta ulmi
(NT) och västlig njurlav Nephroma laevigatum (NT).
Beskrivning
Området består av en löväng som fortfarande brukas i den södra delen, medan den mot norr är kraftigt
igenvuxen. I området finns grillplatser, en stuga och lador för lagring av hö, och området används flitigt i
olika sammanhang.
Trädskiktet är glest i den södra delen och består av ask, ek, apel och tall. Ekarna mäter upp till 6 dm i
stamdiameter och har en uppskattad ålder på ca 150 år. Motsvarande för ask är 5 dm och ca 100 år. I den
norra delen tätnar trädskiktet och arter som björk, asp och lönn tillkommer. Buskskiktet är glest i söder och
tätare i norr. Arter är bl.a. hassel, nypon, hagtorn och en. Fältskiktet är ganska igenvuxet och domineras av
gräsarter. I den igenvuxna norra delen är vegetationen lundartad. En del död ved finns, t.ex. stående torrträd
av ek.
En del fjärilar och andra insekter finns inrapporterade på Artportalen från området. Mest anmärkningsvärt är
en uppenbarligen ganska god förekomst av väddsandbi Andrena hattorfiana (NT). Flera rödlistade
kärlväxter, svampar och lavar finns noterade från området.
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Känslighetsbedömning
Området är främst känsligt mot ytterligare igenväxning. Området är också känsligt för omfattande
exploatering.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid en eventuell exploatering i området får inte möjligheterna för återupptaget lövängsbruk omintetgöras.
En viktig skötselåtgärd är utökning av det lövängsbruk som fortfarande sker.

OMRÅDE 3:18: SMÅVATTEN, SLUKHÅL

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta värdet är geologiskt. Vatten som rinner ner mellan kalkstensplattor i botten av slukhålet dyker
upp igen närmare kusten längre väster ut. Miljön är värdefull för organismer knutna till fuktiga miljöer, t.ex.
landmollusker och groddjur.

Bild 21. Område 3:18. Slukhålet har formen av en klyfta i kalkstenen, vari ett dike mynnar. Vattnet
som hamnar i klyftan rinner sedan ner mellan kalkstensklipporna, nedanför den plats där personen
står i bildens högra kant. Vattnet sipprar sedan vidare i kalkstensberggrunden och kommer fram
närmare kusten.
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Beskrivning
Slukhålet är beläget längst västerut i område 5:2, nära en mindre väg. Vattnet som rinner via ett dike ner i
slukhålet ner mellan kalkstensplattor, dyker senare upp närmare kusten i väster. Området håller inte vatten
hela året, men botten på slukhålet är alltid fuktig.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Området är också känsligt för föroreningar i vattnet och förändringar i
hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering i området helst lämnas i fred.

Planområde 4

OMRÅDE 4:1: LITEN VÅTMARK

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till förekomst av öppet vatten, åtminstone vissa delar av året, i ett område där det är ont
om småvatten. Vegetationen är tämligen trivial, men vildlin visar på hävdkontinuitet.

Bild 22. Område 4:1. Området ser inte mycket ut för världen men vegetationen avviker från den
omgivande och visar att det åtminstone delar av året är blött här. För många organismer är öppet vatten
under en del av säsongen mycket värdefullt, och de hinner med sin larvutveckling trots att vattnet torkar
ut på försommaren. Hit hör bl.a. olika sländor och tvåvingar (myggor och flugor).
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Beskrivning
Området består av liten damm som inte håller vatten året runt. Vegetationen avviker dock tydligt från den
omgivande med arter som blåtåtel, gåsört, åkermynta, vildlin, starr- och tågarter samt i kanterna vide. I
omedelbar anslutning till våtmarken växer brunört, rödtoppa och fibblor.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för ytterligare igenväxning, samt förändringar i hydrologi och vattenkvalitet.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik alltför närgången exploatering.
Restaurera våtmarken. Röj bort lövsly och träd som beskuggar våtmarken, men spara gärna grövre
vegetation i öster och norr.

OMRÅDE 4:2: TALLSKOG

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 150 år. Död ved
förekommer i måttliga mängder i form av rakor och lågor av tall. Död grenved, spetthål och ihåliga tallar
förekommer sparsamt. Gnagspår och kläckhål av tre arter knutna till gammal tall påträffades; reliktbock
Notorhina muricata (NT), smedbock Ergates faber (NT) och svart praktbagge Anthaxia similis.

Bild 23. Område 4:2. De äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 120 år. Att
trädåldern är hög kan ses på barkens struktur, som blir slät och pansarliknande. Man ser
det även på den tillplattade kronan, vars grenar är grova och ibland också på förekomst
av arter som kräver gamla tallar, t.ex. reliktbock och tallticka.
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I anslutning till tallskogen finns en öppen gräsyta med förekomst av den mycket sällsynta svampen
flockskivling Floccularia straminea (EN). Arten lever som förnanedbrytare på gräsmark med tall (Jacobsson
1997), vilket innebär att tallarna, troligen de i den norra delen, är viktiga för svampen.
Beskrivning
Området består av en tallskog i anslutning till Toftavägen. Trädskiktet domineras av tall. Stamdiametrarna är
som mest 6 dm, men de flesta tallarna håller sig mellan 4 och 5 dm. De äldsta tallarna har en uppskattad
ålder på ca 150 år, och här finns tallar med grova grenar i kronan samt pansarbark. Även död grenved,
spetthål och ihåliga träd förekommer bland tallarna. I ett träd i den sydvästra kanten finns gnagspår av
reliktbock och i en tall inne i skogen gamla kläckhål av smedbock. I den sydvästra delen finns ett större
inslag av yngre tall. Övriga trädslag som förekommer är alm, ask, björk, körsbär, oxel, rönn, sälg och
tysklönn, samtliga i ganska klena dimensioner. Buskskiktet är bitvis tätt av främst lövsly, men även slån och
blåhallon är vanligt förekommande. Andra arter i buskskiktet är hagtorn, nypon och murgröna. Fältskiktet
domineras av gräsarter. Spritt i hela området växer också brudbröd, sparris, vildmorot och åkervädd. Död
ved förekommer i måttliga mängder, främst stående rakor av tall, samt enstaka lågor.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering som delar upp området i mindre delar. Området är
också känsligt för igenväxning av främst lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat
missgynnar en lång rad organismer knutna till solexponerad tall, t.ex. reliktbock.
Den norra delen av området är särskilt känsligt mot exploatering eftersom den sällsynta svampen
flockskivling, som förekommer i område 4:7, är knuten till tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering av området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter, men även marksvampfloran som i många fall
gynnas av ett varmt mikroklimat.
Om inte bete kan bli aktuellt är manuell röjning av lövsly och annan igenväxningsvegetation viktigt.
Möjligheterna för att gynna flockskivling, som förekommer i område 4:7, genom skötselåtgärder i tallskogen
bör undersökas.

OMRÅDE 4:3: LITEN VÅTMARK

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till förekomst av öppet vatten, åtminstone vissa delar av året, i ett område där det är ont
om småvatten. Vegetationen är tämligen trivial, men slankstarr visar på hävdkontinuitet.
Beskrivning
Området består av en liten damm som inte håller vatten året runt. Vegetationen avviker dock tydligt från den
omgivande med arter som gåsört, slankstarr samt i kanterna vide. I omedelbar anslutning till våtmarken
växer rödtoppa.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för ytterligare igenväxning, samt förändringar i hydrologi och vattenkvalitet.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik alltför närgången exploatering.
Restaurera våtmarken. Röj bort lövsly och träd som beskuggar våtmarken, men spara gärna grövre
vegetation i öster och norr.
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OMRÅDE 4:4: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 150 år. Död ved
förekommer i små mängder i form av rakor och lågor av tall. Spetthål finns i ett par träd.
Beskrivning
Området består av en mindre tallskog i anslutning till Toftavägen. Trädskiktet är tätt i den norra delen, men
betydligt glesare i den södra. Trädskiktet domineras av tall. Stamdiametrarna är som mest 5 dm, men de
flesta tallarna håller sig mellan 3 och 4 dm. De äldsta tallarna har en uppskattad ålder på ca 150 år, och här
finns tallar med grova grenar i kronan och pansarbark. Spetthål finns i ett par tallar. Även apel förekommer i
anslutning till en gammal tomt. Buskskiktet är bitvis tätt av främst lövsly, men även syrén och slån
förekommer. Fältskiktet domineras av gräsarter. Spritt i hela området växer bl.a. spenört. Död ved finns i
små mängder i form av rakor och lågor av tall.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot en alltför omfattande exploatering. Det är också känsligt för igenväxning av främst
lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimat missgynnar en lång rad organismer knutna
till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid en eventuell exploatering av området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter. Även marksvampfloran gynnas i många fall av
ett varmt mikroklimat.
Om inte bete kan bli aktuellt är manuell röjning av lövsly och annan igenväxningsvegetation viktigt.

OMRÅDE 4:5: TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till äldre tall, där de äldsta träden har en uppskattad ålder på ca 120 år. Död ved
förekommer i små mängder i form av rakor och lågor av tall.
Beskrivning
Området består av en mindre tallskog i anslutning till den södra infarten till Visborgsområdet. Delar av
området ligger i planområde 3. Trädskiktet domineras av tall. Stamdiametrarna är som mest 5 dm, men de
flesta tallarna håller sig mellan 3 och 4 dm. De äldsta tallarna har en uppskattad ålder på ca 120 år.
Buskskiktet är bitvis tätt av främst lövsly, men även hagtorn, nypon och slån förekommer.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering. Området är också känsligt för igenväxning av
främst lövsly, vilket ger ett svalare mikroklimat. Ett svalare mikroklimats missgynnar en lång rad organismer
knutna till solexponerad tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid en eventuell exploatering av området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter. Även marksvampfloran gynnas i många fall av
ett varmt mikroklimat.
Om inte bete kan bli aktuellt, är manuell röjning av lövsly och annan igenväxningsvegetation viktigt.
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OMRÅDE 4:6: ALVARMARK

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till alvarmark, som åtminstone i den västra delen är typisk med tydliga kalkstenshällar.
Floran är även den typisk för alvarmark med arter som t.ex. axveronika, backtimjan, blodnäva, blåmunkar,
bockrot, fältmalört, solvända och tulkört.
Insektsinventeringar har genomförts på Kungsladugårdshällarna väster om Toftavägen. På andra sidan vägen,
i miljöer som liknar alvarmarken i område 4:6, påträffades följande rödlistade arter: lusernbi Melitta leporina
(NT), stortapeserarbi Megachile lagopoda (VU), sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT),
svartfläckig blåvinge Maculinea arion (NT), mindre blåvinge Cupido minimus (NT), ängsnätfjäril Melitaea
cinxia och skalbaggen Dermestes laniarius (NT). Det kan förmodas att dessa även nyttjar det här aktuella
området öster om Toftavägen.
Beskrivning
Området består av ett litet alvarområde i anslutning till Toftavägen. Kalkstenshällar är tydligt synliga nära
Toftavägen, men är mer överväxta längre mot öster och söder. Trädskiktet är glest och består av något tiotal
tallar med en ålder på ca 100 år, samt en oxel. Även buskskiktet är glest och arter som förekommer är en,
hagtorn, nypon, oxbär, slån och surtorn. Fältskiktet är artrikt med arter som axveronika, backtimjan,
blodnäva, blåeld, blåmunkar, bockrot, darrgräs, fältmalört, gråfibbla, gullris, lingon, liten blåklocka, rödklint,
solvända, svartkämpar, tulkört och vildmorot.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Det är också känsligt för igenväxning, vilken redan har gått långt i den
östra delen. Igenväxningen gör att små, ljus- och störningsgynnade arter försvinner på bekostnad av grova
örter och gräs.
Hänsyns- och skötselåtgärder
En värdefull skötselåtgärd är en viss markbearbetning, främst i den södra och östra delen. En sådan
bearbetning skulle stoppa igenväxningen, vilket skulle gynna olika organismer knutna till alvarmark.

OMRÅDE 4:7: GRÄSMARK

KLASS 1 – MYCKET HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det mycket höga naturvärdet beror på att gräsmarken är växtplats för den mycket sällsynta svampen
flockskivling Floccularia straminea (EN). Arten har bara två aktuella förekomster i landet, varav
förekomsten i Visborg är en. Den andra finns på Öland. Närmaste förekomst av denna värmerelikt finns
annars i mellersta Tyskland. Ytterligare en rödlistad svamp har noterats på lokalen: spetsfotad champinjon
Agaricus litoralis (NT).
Beskrivning
Området består av gräsmark i anslutning till Toftavägen och en mindre tallskog (område 4:2). Träd- och
buskskikt saknas. Fältskiktet domineras av gräs, men även väddklint förekommer i ett par stora bestånd.
Området är en av få platser i Sverige där svampen flockskivling förekommer. Ytterligare en rödlistad svamp
har noterats på lokalen: spetsfotad champinjon Agaricus litoralis (NT).
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot exploatering. Flockskivling lever som förnanedbrytare på torr, kalkhaltig gräsmark
med tall, vilket innebär att den närbelägna talldungen (område 4:2) spelar en stor roll för svampen. De
främsta hoten mot flockskivlingen är igenväxning och exploatering.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik exploatering.
Fortsätt med den skötsel som sker nu, d.v.s. klippning av gräset under sensommaren.
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Det kan vara värdefullt att tillsammans med en svampexpert undersöka möjligheterna att utvidga skötseln till
tallskogen i område 4:2, för att på så sätt gynna flockskivlingen.

Bild 24. Område 4:7. Gräsmarken är växtplats för den mycket sällsynta svampen flockskivling, och det
kortklippta gräset är en anpassning till svampens miljökrav.

Södra området – planområde 5
OMRÅDE 5:1: GAMLA TALLAR

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärde är knutet till de gamla tallarna som har en stamdiameter på som mest 5 dm och en uppskattad
ålder på ca 150 år.
Beskrivning
Området består av ett bestånd gamla tallar i den norra delen av planområde 5. Tallarna mäter som mest 5 dm
i stamdiameter och har en uppskattad ålder på som mest 150 år. I övrigt växer i området lite björk och i
buskskiktet hagtorn, hassel och brakved samt lövsly av främst björk. I fältskiktet växer bl.a. lite svinrot.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för avverkning vilket missgynnar organismer knutna till gammal tall.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuella arbeten i, eller i anslutning till tallarna bör försiktighet iakttas så att inte tallar i onödan får
skador på rötter eller stammar.
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Röj bort uppväxande, yngre lövträd så att inte de äldre tallarna beskuggas.

OMRÅDE 5:2: GAMMAL TALLSKOG

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Tallskogen har höga naturvärden. Den glesa, ljusexponerade skogen i den östra delen av området har ett
varmt mikroklimat, vilket gynnar en lång rad organismer knutna till varma, ljusa tallskogar. Hit hör arter
knutna till död tallved, främst en lång rad vedlevande insekter, t.ex. reliktbock Notorhina muricata (NT).
Gnagspår från reliktbock påträffades i en tall i den norra delen av område 2.
Det sandiga-grusiga underlaget med gammal tall har förmodligen lång träd- och skogskontinuitet, vilket ger
förutsättningar för en värdefull flora och fauna. Flera rödlistade svamparter är kända från området. Hit hör
tallgråticka Boletopsis grisea (VU), odörspindling Cortinarius mussivus (NT), tallticka Phellinus pini (NT),
blek fingersvamp Ramaria mairei (VU) och slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN).
En rödlistad växtart som förekommer i området är ljungögontröst Euphrasia micrantha (VU).
Den rika förekomsten av blommande örter längs vägarna, är en mycket viktig näringsresurs för en lång rad
ovanliga bin som förekommer i trakten (se t.ex. område 5 och 8). De sandiga stigarna och vägkanterna i
tallskogen kan utgöra viktiga boplatsmiljöer för nämnda bin.
Fjärilsfaunan är värdefull, främst i anslutning till vägar och i mycket gles tallskog. I den sydvästra delen av
området har följande rödlistade arter rapporterats: silversmygare Hesperia comma (NT), ängsnätfjäril
Melitaea cinxia (NT), mindre blåvinge Cupido minimus (NT), svartfläckig blåvinge Maculinea arion (NT),
väpplingblåvinge Polyommatus dorylas (VU) och kattunvisslare Pyrgus alveus (VU). Även svart majbagge
Meloe proscarabaeus (VU), guldgräshoppa Chrysochraon dispar (NT) och stortapetserarbi Megachile
lagopoda (VU) är rapporterade från samma område. Längs vägkanter i gles tallskog i den sydvästra delen
förekommer också kalkkrassing Erucastrum supinum (NT), småtörel Euphorbia exigua (VU) och kavelhirs
Setaria viridis (NT).
Småvatten, diken och dammar bidrar till naturvärdet. De är en resurs för insekter och kanske även groddjur.
Beskrivning
Området utgörs av en större yta äldre barrskog som tidigare ingått i Försvarsmaktens övningsområde. Den
västra delen av tallskogen hör till planområde 3.
Området domineras av ganska enhetlig tallskog på torr, sandig-grusig mark men enstaka mindre områden
med frisk, fuktig eller våt mark finns också. I den södra delen finns en mindre damm och diken. Trädskiktet
står ganska glest i den östra delen, medan det i väster i allmänhet finns ett tydligt skikt av underståndare. I
den sydvästra delen har en gallring skett vilket gör att tallarna här står mycket glest tillsammans med
uppväxande, yngre lövträd. I denna del finns också sandiga gläntor i anslutning till vägar. I dessa områden
finns en värdefull flora och fauna i form av många arter rödlistade växter, dagfjärilar, skalbaggar och steklar.
Trädskiktet domineras av tall som har en medelålder på drygt 100 år men några tallar har en ålder på
150-200 år. På några enstaka tallar växer den ovanliga svampen tallticka och på ett träd i den norra delen
påträffades gnagspår av den sällsynta skalbaggen reliktbock, vilken är knuten till gamla, solexponerade
tallar. Övriga arter i trädskiktet är björk, oxel, lönn, sälg, asp, ek, körsbär och gran. Av dessa finns enstaka
sälgar med en stamdiameter på ca 5 dm och aspar som mäter 4 dm.
Buskskiktet är i de flesta fall glest eller mycket glest i den östra delen. I stora delar av den västra delen, samt
mindre delar av den östra delen, är buskskiktet tätt av uppväxande lövsly. Andra arter i buskskiktet är bl.a.
getapel, slån, skogskornell och vide, samt lövsly av arterna ek, körsbär, lönn och björk.
Fältskiktet är rikast i den östra delen men domineras över stora ytor av ljung och kruståtel. Spritt växer också
blodrot, darrgräs, jungfrulin, krissla, nattviol, purpurknipprot, småborre, svinrot (ställvis i täta bestånd),
tvåblad och ängskovall. Allra artrikast är fältskiktet längs vägar och större stigar där cikoria, gulreseda,
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rotfibbla, vildmorot och väddklint växer i stora bestånd. Även i väster förekommer dessa arter men betydligt
glesare beroende på det tätare buskskiktet.

Bild 25. I område 5:2, den gamla tallskogen, är miljön ofta ganska öppen, som på bilden. På andra platser finns
dock en tilltagande igenväxning av bl.a. ljung. Död ved förekommer här och var och denna är värdefull för många
insekter knutna till död, solexponerad tallved. Hit hör bl.a. flera arter praktbaggar.

Död ved av tall i form av torrträd, högstubbar och lågor förekommer i måttliga mängder, främst i den östra
delen.
Sedan tidigare är några sällsynta arter kända; växten ljungögontröst och svamparna blek fingersvamp,
odörspindling, slät taggsvamp och tallgråticka.
En del fynd av insekter och växter finns inrapporterade på Artportalen. I den västra delen, i anslutning till
vägar eller i mycket gles tallskog har följande rödlistade arter påträffats: fjärilarna silversmygare,
kattunvisslare, ängsnätfjäril, mindre blåvinge, svartfläckig blåvinge och väpplingblåvinge, guldgräshoppa,
stortapetserarbi samt svart majbagge.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot alltför omfattande exploatering som delar upp området i mindre delar, vilket
försvårar spridning av organismer. Ett av områdenas främsta värden är storleken och denna bör i största
möjliga mån bevaras. Många av organismerna i skogen, t.ex. flera av svamparna, tål inte slutavverkning.
Området är också känsligt för igenväxning, vilket redan börjat ske efter att militären slutat använda marken
som övningsområde. Igenväxning av främst lövsly och ljung ger ett svalare mikroklimat vilket missgynnar
en lång rad organismer knutna till solexponerad tall, t.ex. reliktbock och flera av de rödlistade svamparna och
växterna som finns i området.
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De blomrika vägkanterna i området är en mycket viktig näringsresurs för traktens många rödlistade vildbin.
Vägkanterna är känsliga mot sen slåtter, vilket i ett slag eliminerar en blomresurs som för en del arter kan
vara livsavgörande.

Bild 26. Bilden visar en av de många insektsarter som besöker blommor längs vägkanterna i tallskogen:
fläckig blombock.

Eventuell hårdgörning av de sandiga vägarna, eller saltning för att eliminera damm, kan vara ett allvarligt hot
mot stekelarter som anlägger sina bon längs vägarna.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell vägdragning genom området bör så få gamla tallar som möjligt tas ned.
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter, men även marksvampfloran som i många fall
gynnas av ett varmt mikroklimat.
Naturvårdsbränning bör åtminstone diskuteras som åtgärd.
Om varken bete eller naturvårdsbränning kan bli aktuellt är manuell röjning av grov ljung, lövsly och annan
igenväxningsvegetation viktigt. Behovet av manuell röjning är störst i den västra delen, där det är mest
igenvuxet. Eftersom det handlar om ganska stora ytor bör områden med gamla tallar och brynmiljöer
prioriteras. När det gäller ljung är det viktigt att inte all ljung röjs bort, en del får gärna vara kvar.
Det är viktigt med artanpassad skötsel i vissa delar av det stora område 5:2. Hit hör t.ex. ljungögontröst och
slät taggsvamp i en östra delen, samt den artrika dagfjärilsfaunan och floran i den sydvästra delen.
40

!

Bilaga 1

Vägkantsslåtter är tillåten men inte före 15 augusti.
De vattenmiljöer som finns i området; diken och dammar, bör underhållas så att naturvärden knutna till dessa
består.

OMRÅDE 5:3: SANDSLÄNTER VID BOULEBANAN

KLASS 3 – FRAMTIDA NATURVÄRDE

Naturvärden
I dagsläget är naturvärdena låga. Om området får en naturvärdesanpassad skötsel, d.v.s. om området
förhindras att växa igen av gräs och andra grövre örter medan viktiga näringsväxter tillåts etablera sig, kan
området bli en värdefull miljö för vildbin och andra steklar.

Bild 27. De små sandslänterna i anslutning till boulebanorna har förutsättningar att bli fina stekelmiljöer, men
då får de inte växa igen med gräs eller lövsly, och inte heller planteras med ”fel” arter prydnadsväxter.

Beskrivning
Området består av nyligen tillskapade sandslänter i anslutning till boulebanorna. Sandslänterna är omgivna
av gles, ung tallskog och slänterna vätter mot flera olika väderstreck.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för igenväxning av främst gräs, vilket missgynnar blommande örter.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Anlägg inte planteringar av buskar eller prydnadsväxter i slänterna innan en naturvårdskunnig biolog
kontaktats.
Håll efter etablering av gräs och lövsly.
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OMRÅDE 5:4: MINDRE, SANDIG GLÄNTA

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdena består av en mindre yta med bar sand, vilket är en potentiell livsmiljö för en lång rad vildbin
och andra steklar. Vid besöket noterades talrika spår av steklar men vädret var mindre bra och aktiviteten låg.
En hona av den rödlistade arten praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT) noterades näringssökande på cikoria.

Bild 28. Små, öppna sandmarker inklämda i tallskogen är mycket värdefulla småbiotoper. I denna glänta sökte
bl.a. praktbyxbi Dasypoda hirtipes föda i fibblor och cikoria. På bilden syns en yta med fin sand samt ett
blommande exemplar av gulreseda, m.fl. örter.

Beskrivning
Området består av en liten glänta i den omgivande tallskogen, i anslutning till en mindre väg. Genom
området leder ett dike. Marken är sandig och över en stor del av ytan ligger sanden bar. Trädskiktet består av
några tallar med en största stamdiameter på ca 3 dm, samt klenare björk. I buskskiktet växer vide. I
fältskiktet återfinns bl.a. blåeld, cikoria, gulreseda, mjölkört och ett par arter fibblor. Aktiviteten av steklar
var låg men ett exemplar av praktbyxbi noterades.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning.

Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik exploatering av området då det är en potentiellt viktig boplatsmiljö för en lång rad marklevande
steklar.
Håll efter etablering av gräs och lövsly.
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OMRÅDE 5:5: SANDMARK

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Området har höga naturvärden knutna till ytorna med bar sand och den stora rikedomen av blommande örter.
Gläntan är omgiven av skog och har därmed ett varmt mikroklimat, vilket gör den till en värdefull miljö för
steklar och andra värmegynnade insekter. Den lilla vägskärningen bildar ett litet sandhak och är förmodligen
en viktig boplatsmiljö för flera arter steklar. Haket vätter mot söder och har ett varmt mikroklimat.
Vid det första besöket fanns en gammal åkeryta väster om den sandiga gläntan. Åkerytan hade vid besöket i
juni 2011 en rik blomning av raps och andra örter och tjänade som en viktig näringsresurs för traktens
vildbin. Tyvärr var åkerytan slagen i juli 2011 vilket gjorde att näringsresursen försvann. Detta påverkade
förmodligen vildbina mycket negativt. Vid ett besök i september 2013 var åkerytan omgjord till en gräsmatta
som utnyttjades av en lokal brukshundklubb. Naturvärdena i form av en rik blomresurs är därmed borta och
den västra delen av området (den gamla åkerytan) har därför utgått i denna uppdaterade version av rapporten.

Bild 29. Bilden visar den östra delen av områden, gläntan. I anslutning till de öppna sandytorna påträffades bl.a.
de rödlistade arterna stäppsmalbi, nätblodbi och sexfläckig bastardsvärmare. Lite tallar är bra eftersom det skapas
små rum mellan dessa med ett varmt mikroklimat. För att höja naturvärdena ytterligare kan denna effekt förstärkas
genom att en del tallplantor tas bort.

Fem rödlistade insektsarter påträffades i området: sotsandbi Andrena nigrospina (NT) näringssökande på
raps på den gamla åkern, praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT) näringssökande på cikoria i gläntan,
stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne (VU), nätblodbi Sphecodes reticulatus (NT) och sexfläckig
bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT).
Beskrivning
Området består av en sandig glänta omgiven av tallskog och en mindre vägskärning i anslutning till
gräsmark. Från början ingick också en gammal åkeryta med rik förekomst av blommande örter. Denna yta
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var vid ett besök 2013 omförd till gräsmatta utan någon större blomrikedom och har därför utgått eftersom
några naturvärden inte finns kvar.
Trädskiktet består i gläntan av yngre tall och björk. Buskskiktet består av småtallar och lövsly.
Vägskärningen träd- och buskskikt. Fältskiktet är artrikt med t.ex. blåeld, blåhallon, blåluzern, fibblor (rikligt
i gläntan), fältmalört, gulmåra, gulreseda, harklöver, mjölkört, nattljus, puktörne, renfana, vildmorot, vit
sötväppling, väddklint, åkervädd och äkta johannesört. I gläntan var aktiviteten av vildbin och andra steklar
stor. Till de arter som noterades fanns sotsandbi Andrena nigrospina, praktbyxbi Dasypoda hirtipes,
stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne, rovstekeln Lestica subterranea, bivarg Philanthus triangulum,
nätblodbi Sphecodes reticulatus och sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae.

Bild 30. Bilden visar den del av området som i beskrivningen kallas åkern. Växttäcket är som synes bitvis glest och
rikedomen på blommande raps var stor. Denna yta är numer omförd till gräsmatta och övningsområde för en lokal
brukshundklubb. Eftersom naturvärdena i form av en värdefull blomresurs inte finns kvar har åkerytan utgått ur
område 5:5.

Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik aktiviteter som är ett hot mot den sandiga gläntan och den lilla vägskärningen. Hit hör t.ex.
exploatering, uppställning av fordon eller materiel, plantering, samt ovarsam körning som förstör den lilla
vägskärningen.
Den sandiga gläntan ska hållas öppen genom att etablering av gräs förhindras. En del småtallar i gläntans
östra del ska tas bort, men det är värdefullt om några får vara kvar. Detta skulle ge ett varmt mikroklimat i de
små rummen mellan tallarna.
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OMRÅDE 5:6: TRIVIALLÖVSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdena är främst knutna till död ved av asp och björk i fuktigt läge, vilket ger förutsättningar för en
intressant insektsfauna. Även hålträden är värdefulla för många hålhäckande fåglar, dit bl.a. skogsduva hör,
en art som häckar i området. Hålträden är också viktiga miljöer för många högt specialiserade insektsarter.
Beskrivning
Området utgörs av ett långsträckt fuktigt område i en sänka. Trädskiktet består av asp, björk, sälg, lönn och
tall. Av dessa har asp, björk och tall en stamdiameter på 4-5 dm, medan sälg stannar på 3 dm. Buskskiktet är
tätt och består av snöbär, samt stora mängder lövsly av arterna asp, björk, körsbär och rönn. I fältskiktet
återfinns bl.a. murgröna och vintergröna. Död ved i form av högstubbar, samt hålträd av asp och björk
förekommer i måttliga mängder. Två fågelarter som häckar i området är skogsduva och större hackspett.
Känslighetsbedömning
Området är i viss mån känsligt mot dränering eller andra insatser som förändrar hydrologin.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik att ta ner träd av arterna asp och björk i onödan. Undvik körning som skadar rötter eller stammar på
träd som ska sparas.
Området bör lämnas för fri utveckling.

OMRÅDE 5:7: GAMMAL SKJUTVALL

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Områdets naturvärden är knutna till den sandiga, exponerade marken kombinerad med stor artrikedom av
blommande växter, som tillsammans ger förutsättningar för en värdefull stekelfauna.
Beskrivning
Området består av en gammal skjutvall omgiven av tallskog och med slänter sluttande mot öster, söder och
väster. Träd- och buskskikt saknas. I fältskiktet växer bl.a. blåeld, cikoria, femfingerört, grusslok, gul
fetknopp, gulmåra, gulreseda, harklöver, harmynta, revfingerört, vildmorot, vitblära och väddklint.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning av främst gräs.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik åtgärder som främjar igenväxning, t.ex. plantering eller insådd av gräs.
Skjutvallen ska hållas öppen genom att etablering av gräs och lövsly förhindras.
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Bild 31. Öppen sand i gamla skjutbanor har förutsättningar att hysa en värdefulla småkrypsfauna, kanske främst olika
arter steklar.

OMRÅDE 5:8: MOTOCROSS-BANAN KILEN

KLASS 1 – MYCKET HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Områdets främsta naturvärden är den öppna, sandiga-grusiga marken med ett glest, men artrikt
vegetationstäcke med en lång rad blommande örter. Detta ger förutsättningar för en mycket värdefull
insektsfauna, med rödlistade arter som fibblesandbi Andrena fulvago (NT), väddsandbi Andrena hattorfiana
(NT), svartpälsbi Anthophora retusa (VU), praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT), stäppsmalbi Lasioglossum
brevitarse (VU), nätblodbi Sphecodes reticulatus (NT) samt sexfläckig bastardsvärmare Zygaena
filipendulae (NT). Dessa sju arter påträffades vid besöken 14-16 juni och 11-13 juli 2011.
Sedan tidigare är även följande rödlistade insektsarter kända från området (enligt Artportalen 2013):
sotsandbi Andrena nigrospina (NT), flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli (NT), ängssolbi Dufourea
dentiventris (NT), guldsmalbi Lasioglossum aeratum (NT), stortapetserarbi Megachile lagopoda (VU),
punktblodbi Sphecodes puncticeps (NT), gräshoppstekel Sphex funerarius (VU), rovflugan Dysmachus
trigonus (NT), svartfläckig blåvinge Maculinea arion (NT), ängsnätfjäril Melitaea cinxia (NT) och
bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae (NT).
Andra intressanta fynd var den tidigare rödlistade rovstekeln Lestica subterranea som påträffades vid
besöket 14-16 juni 2011, samt bivarg Philanthus triangulum, en rovstekel, som påträffades i mängder vid
besöket 11-13 juli 2011.
Den rödlistade backsvalan (NT) häckade också i området 2011. Vid besöket 14-16 juni uppskattades
populationen till ca 20 par. Vid ett besök i september 2013 fanns emellertid inte det sandhak kvar som
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backsvalorna häckade i, och vid en undersökning på plats av området förutsättningar för backsvalor gjordes
bedömningen att det inte längre finns några möjliga häckplatser kvar.
I området finns även ett par små vattensamlingar som är av värde för insektslivet och som kan vara lekplatser
för groddjur.
Beskrivning
Området avser den öppna ytan med crossbanan, samt brynen runt densamma.
Motocrossbanan är belägen i den sydöstra delen av planområde 5. Anläggningen används ca två kvällar per
vecka. Marken är grusig-sandig med framförallt ganska grova sandfraktioner. På mindre ytor finns lite finare
sand. Över stora ytor är marken bar eller med bara gles vegetation. Marken är svagt kuperad, men på ett par
platser i den östra delen finns ett par tydliga, små hak.
Trädskiktet består i norr, väster och sydost av gles, ca sextioårig tallskog i kanterna. I söder och i öster har
tallarna en ålder på 100 år eller något äldre. Någon enstaka ek växer också i kanten. Buskskiktet består av
enstaka en, lövsly och småtallar.
Fältskiktet är mycket rikt på blommande örter. Anslående är de bitvis täta bestånden av blåeld. Andra örter är
bl.a. backtimjan, bitterfibbla, blodnäva, blåluzern, cikoria, femfingerört, färgkulla, färgmåra, getväppling,
gråfibbla, gulmåra, gulreseda, gul sötväppling, knölklocka, krustistel, kungsljus, liten blåklocka, ljung,
morot, oxtunga, puktörne, rotfibbla, rödklöver, röllika, stormåra, såpnejlika, vitblära, vitmåra, vit
sötväppling, väddklint, åkertistel och åkervädd.
Förutsättningarna för en värdefull stekelfauna är mycket goda. Här finns både möjliga boplatser och en
mycket stor tillgång på näringsväxter. Insektsarter som påträffades vid de två besöken 2011 var bl.a.
fibblesandbi Andrena fulvago, väddsandbi Andrena hattorfiana, svartpälsbi Anthophora retusa,
praktbyxbi Dasypoda hirtipes, stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne, Lestica subterranea (en rovstekel),
bivarg Philanthus triangulum (rikligt), nätblodbi Sphecodes reticulatus och sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae.
Till fågelfaunan hörde bl.a. backsvala (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) som häckade i ett par sandhak i
den östra delen av området. Tyvärr fanns inte sandhaket kvar vid ett besök i september 2013, och därmed
inte heller häckningsmöjligheter för backsvala. En annan art knuten till öppna marker som noterades 2011
var ängspiplärka, där en revirhävdande fågel hördes i den södra delen.
I området finns ett par mindre vattensamlingar.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt för igenväxning. Den aktivitet som idag finns i området; motorcykelåkning, förhindrar
igenväxning. Motorcykelåkningen, och andra aktiviteter knutna till denna, är den främsta anledningen till att
området har de mycket höga naturvärden som det har.
Om motorcykelåkning i framtiden inte är ett alternativ, måste en skötsel som är inriktad på att bevara
insektsfaunan införas. I denna skötsel ingår att blomrikedomen även fortsättningsvis måste vara stor, att
igenväxning förhindras (t.ex. av olika gräsarter som kväver de blommande örterna) samt att det finns bra
sand- eller grusytor som är lämpliga för bomiljöer för steklarna.
Det är också viktigt att området även i fortsättningsvis behåller sin kuperade karaktär med öppna, flacka fält
och branta hak. Heterogeniteten borgar för en artrik insektsfauna och branta hak är en förutsättning för att
backsvalorna hittar boplatser. Ett mål bör vara att det alltid finns åtminstone ett sandhak som passar som
häckningsmiljö för backsvala.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik exploatering som påverkar området negativt. Hit hör t.ex. att plana ut marken eller att aktivt gynna
igenväxning, t.ex. plantering.
Motocrossåkningen får, från naturvårdssynpunkt, gärna fortsätta eftersom markstörningen förhindrar
igenväxning. Igenväxning är det främsta hotet mot den här typen av miljöer.
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Om det av olika anledningar inte går att genomföra, kan en form av kompensationsåtgärd vara att ha någon
annan form av organiserad markstörning på platsen, t.ex. mountainbikebana. Cyklar kan dock aldrig ersätta
motorcyklar då det gäller markstörning. Kompletterande åtgärder för att förhindra igenväxning är då
nödvändiga. Hit hör bl.a. att bekämpa igenväxning av framför allt gräs. Träd och buskar kommer
förmodligen inte att bli något problem i igenväxningshänseende. En mindre mängd småtallar och buskar i
glesa grupper är förmodligen bara gynnsamt. I anslutning till dessa skapas varma, solexponerade områden i
lä, vilket gynnar de flesta insektsarterna. När igenväxningen av främst tall och lövsly blir för stor kan det
dock bli nödvändigt med gallring.
Motocrossåkning anges som ett av hoten mot backsvala men det handlar förmodligen mer om närgången
körning, eller att folk kommer nära bon. Det är inte säkert att motorcykelåkning på banan upplevs som ett
hot av svalorna. Här kan en studie kanske vara på plats på just denna lokal. Information till de som utnyttjar
banan, med beskrivning av för- och nackdelar som deras aktiviteter orsakar, kan vara ett viktigt sätt att öka
förståelse av hänsyn och skötsel.

Bild 32. Motocrossbanan är en f.d. grustäkt som nu iordningsställts för motorcykelåkning. Den kontinuerliga
störningen från åkningen är den viktigaste faktorn för områdets naturvärden – utan denna störning skulle
området på sikt växa igen. På bilden syns en del av de stora fält av blåeld som växer i området. Även med
avseende på andra örter är artrikedomen stor. Stor blomrikedom, öppna sandmarker och ett varmt mikroklimat
ger förutsättningar för en artrik stekelfauna. I området har mycket riktigt ett stort antal rödlistade arter påträffats.

OMRÅDE 5:9: GAMMAL TALLSKOG

KLASS 2 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdena är knutna till det glesa, ljust stående beståndet av ca 150 år gammal tall. Miljön ger
förutsättningar för en värdefull insektsfauna knuten till gammal tall och död tallved.
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Beskrivning
Området består av tallskog på sandigt-grusigt underlag, öster om motocrossbanan. Trädskiktet består nästan
uteslutande av tall med en stamdiameter på upp till 5 dm och en uppskattad ålder på som mest ca 150 år.
Någon enstaka gran växer också i området. Buskskiktet är glest och består av en, nypon samt lövsly av
arterna björk, ek och rönn. Fältskiktet domineras av ljung, men spritt i skogen växer också blodnäva, fibblor,
färgmåra, jungfrulin, lingon, pimpinell, svinrot och vårbrodd. Flera av dessa arter indikerar att skogen
tidigare varit betad. Död ved förekommer sparsamt i form av torrträd och högstubbar av tall.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning, vilket missgynnar organismer knutna till glesa, soliga tallskogar.
Området är också känsligt mot nedsågning av äldre tallar.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter. Även marksvampfloran gynnas i många fall av
ett varmt mikroklimat.
Artanpassad skötsel som gynnar slät taggsvamp och andra arter knutna till den här typen av skog bör
övervägas.
Naturvårdsbränning bör åtminstone diskuteras som åtgärd.
Om varken bete eller naturvårdsbränning kan bli aktuellt, är manuell röjning av grov ljung, lövsly och annan
igenväxningsvegetation viktigt. Här bör dock inte ljung över stora ytor bekämpas, utan en del får gärna vara
kvar.

Bild 33. Bilden är tagen i ett litet område i område 5:9, där gräs dominerar i fältskiktet i stället för ljung. Död ved,
som denna torrtall, förekommer sparsamt i området.
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OMRÅDE 5:10: GAMMAL TALLSKOG

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Naturvärdena är knutna till det glesa, ljusöppna beståndet av ca 150 år gammal tall. Miljön ger
förutsättningar för en värdefull insektsfauna knuten till gammal tall.
Beskrivning
Området består av tallskog på sandigt-grusigt underlag, söder om motocrossbanan. Trädskiktet består
uteslutande av tall med en stamdiameter på upp till 5 dm och en uppskattad ålder på som mest ca 150 år.
Buskskiktet är glest och består av en och lövsly av arterna björk, ek och rönn. Fältskiktet domineras av ljung.
Spritt i skogen växer också blodnäva, fibblor, lingon, teveronika, vitsippa, vårbrodd och örnbräken, där flera
av arterna indikerar att skogen tidigare varit betad. Död ved saknas förutom några döda talltoppar.
Känslighetsbedömning
Området är känsligt mot igenväxning, vilket missgynnar organismer knutna till glesa, soliga tallskogar.
Området är också känsligt mot nedsågning av äldre tallar.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Närgången körning som skadar rötter och stammar bör undvikas för träd som ska vara kvar.
En värdefull skötselåtgärd är stängsling och bete. Detta kommer att gynna tallarna, som blir mer
solexponerade och därmed värdefullare för många insekter. Även marksvampfloran gynnas i många fall av
ett varmt mikroklimat.
Artanpassad skötsel som gynnar slät taggsvamp och andra arter knutna till den här typen av skog bör
övervägas. Naturvårdsbränning bör åtminstone diskuteras som åtgärd.
Om varken bete eller naturvårdsbränning kan bli aktuellt är manuell röjning av grov ljung, lövsly och annan
igenväxningsvegetation viktigt. Här bör dock inte ljung över stora ytor bekämpas, en del får gärna vara kvar.

Bild 34. Bilden visar den tilltagande igenväxningen av ljung som på sikt kommer att tränga undan mycket av
den övriga vegetationen.
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OMRÅDE 5:11: TALLSKOG

KLASS 1 – HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är förekomst av den rödlistade svampen slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN).
Arten är mykorrhizabildande tillsammans med tall och gran på kalkrik mark. Denna svamp förekommer
spridd i östra Sverige från Småland till Västerbotten med en tyngdpunkt i östra Svealand (Aronsson 1997).
Beskrivning
Området består av ca 80-årig, planterad tallskog strax väster om Langs väg. Jordmånen är sandig och
tallskogen är relativt gles och högstammig. Trädskiktet består nästan helt av tall. I buskskiktet finns enstaka
lövsly. Fältskiktet domineras av ljung. Tallskogen är växtplats för den sällsynta svampen slät taggsvamp
Sarcodon leucopus.
Känslighetsbedömning
Området är främst känsligt mot avverkning och fragmentering av äldre tallskog.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Undvik exploatering av området. För att gynna arten bör fragmentering av äldre tallskog undvikas.

OMRÅDE 5:12: ÖPPEN SAND

KLASS 3 – NATURVÄRDE

Naturvärden
Det främsta naturvärdet är den öppna sandmiljön som är en mycket viktig bomiljö för många
sandmarksinsekter.
Beskrivning
Området består av en mindre sandblotta, nära ett sydvänt skogsbryn. I sandmiljön finns, trots att den är liten,
hak och branta slänter. Vegetationen består av bl.a. fibblor, gulreseda och vildmorot. Sandmiljön hålls öppen
av bl.a. cykelåkning.
Känslighetsbedömning
Området är främst känsligt mot igenväxning.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Vid eventuell exploatering är det viktigt att cykelåkning och andra aktiviteter även i fortsättningen tillåts,
t.ex. genom iordningställande av cykelstigar.
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Bild 35. Området är litet, men även ett litet område med bar sand kan vara mycket värdefull för många insekter. Främst
steklar kräver öppen sand för sina bon.

OMRÅDE 5:12: FÖREKOMST AV ALPKLÖVER

KLASS 1 – MYCKET HÖGT NATURVÄRDE

Naturvärden
Området är den enda kända förekomsten av alpklöver Trifolium alpestre (EN) i Sverige. Tidigare är arten
känd från Kyllaj öster om Lärbro på Gotland där två plantor noterades år 2009. Denna förekomst ska enligt
uppgift vara utgången (Jonsell 1993b). En sammanräkning i Artportalen ger att den aktuella förekomsten av
alpklöver omfattar ca 1 500 plantor.
Beskrivning
Området domineras av tallskog med en ålder på ca 80 år. Enstaka yngre gran, ek, asp och björk finns också i
området. Genom tallskogen leder en ledningsgata med lövsly och tallföryngring, samt en, slån, liguster,
hagtorn och nypon i buskskiktet. Längs ledningsgatans norra del leder en stig, och längst i norr finns en
mindre bilväg och några gläntor. Tallskogen i allmänhet och ledningsgatan i synnerhet hyser en stor rikedom
på olika örter, där förekomsten av alpklöver har en särställning. I övrigt förekommer också björnloka,
blodnäva, darrgräs, grönvit nattviol, gulvial, gökärt, ljung, mjölkört, purpurknipprot, raklosta, skogsklöver,
stenbär, svinrot, ängshavre, ängskovall och örnbräken.
Känslighetsbedömning
Området, och framför allt förekomsten av alpklöver, är mycket känsligt för exploatering. Eftersom det
handlar om den enda förekomsten i Sverige av alpklöver, och att antalet plantor förefaller att minska p.g.a.
igenväxning, är varje exploateringsåtgärd ett hot mot arten.
Hänsyns- och skötselåtgärder
Den viktigaste hänsyns- och skötselåtgärden är en artanpassad skötseln av det område där alpklöver
förekommer. Denna skötsel bör inriktas på att stärka de förekomster som finns, och till att arten förmås att
sprida sig till nya växtplatser. En skötselåtgärd som beskrivs av Jonsell (1993b) är röjning för att förhindra
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igenväxning och för att solöppna platser ska bibehållas. Att sprida fröer till andra områden, t.ex. tallskogen i
område 5:2 bör övervägas.

Bild 36. I anslutning till ledningsgatan, främst i bildens vänstra del, finns förekomster av alpklöver.

OMRÅDE 5:13: FÖREKOMST AV SLÄT TAGGSVAMP KLASS 1 – MYCKET HÖGT NATURVÄRDE
Naturvärden
I området finns en relativt rik förekomst av slät taggsvamp Sarcodon leucopus (EN), en art som är knuten till
äldre, helst kalkrik barrskog. Ytterligare en rödlistad art förekommer i området, skrovlig taggsvamp
Sarcodon scabrosus (NT). Även denna art är knuten till äldre barrskogar (Aronsson 2001). Båda arterna är
signalarter och visar på växtplatser med äldre träd där såväl skogs- som vegetationstyp har långvarig
kontinuitet. Arterna tål inte slutavverkning (Nitare 2000).
Beskrivning
Området domineras av tallskog med en ålder på ca 80 år. Enstaka yngre gran, ek, asp och björk finns också i
området. Genom tallskogen leder en ledningsgata med lövsly och tallföryngring, samt en, slån, liguster,
hagtorn och nypon i buskskiktet. Genom tallskogen leder en stig. Tallskogen i allmänhet och ledningsgatan i
synnerhet hyser en stor rikedom på olika örter. I övrigt förekommer också björnloka, blodnäva, darrgräs,
grönvit nattviol, gulvial, gökärt, ljung, mjölkört, purpurknipprot, raklosta, skogsklöver, stenbär, svinrot,
ängshavre, ängskovall och örnbräken. Svampar som förekommer i området är bl.a. de två rödlistade arterna
slät taggsvamp Sarcodon leucopus och skrovlig taggsvamp Sarcodon scabrosus. I övrigt förekommer också
puckelfjällskivling Macrolepiota mastoidea, gulflockig fjällskivling Lepiota magnispora, spenslig
fjällskivling Lepiota clypeolaria, guldkremla Russula aurea och prickmusseron Tricholomopsis rutilans.
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Känslighetsbedömning
Området, och framför allt förekomsten av slät taggsvamp, är mycket känsligt för exploatering. Arten tål inte
slutavverkning.

Hänsyns- och skötselåtgärder
Den viktigaste hänsyns- och skötselåtgärden är en artanpassad skötseln av det område där slät taggsvamp
förekommer. Denna skötsel bör inriktas på att stärka de förekomster som finns, och till att arten förmås att
sprida sig till nya växtplatser. Att aktivt möjliggöra spridning av arten till andra områden, t.ex. tallskogen i
område 5:2 bör övervägas.

Bild 37. Tallskogen med förekomst av slät taggsvamp och skrovlig taggsvamp.
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