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Se sändlista

SKÖTSELPLAN FÖR LINGARÖ NATURRESERVAT
BESKRIVNINGSDEL
I skötselplanen anges målen med naturreservatet och de ska ligga till grund för
dess vård och skötsel. Naturreservatet ska utmärkas genom förvaltarens försorg
enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

1. Beskrivning av bevarandevärdena
1.1 Administrativa data
Objektnamn
NVR-id
Län
Kommun
Arealer (från VIC Natur):

Naturtyper enligt Natura 2000:
(Från NNK)

Naturtyper landareal (enligt Metrias
naturtypskartering KNAS):

Prioriterade bevarandevärden:
Markslag

Lingarö naturreservat
21-2041708
Gävleborg
Hudiksvall
Total areal 39,9 ha
Därav landareal 29,1 ha
Produktiv skogsmark 28 ha
Naturskog* 25 ha
*Areal från Länsstyrelsens naturskogsinventering
Taiga (9010): 8,2 ha
Obestämd taiga/ näringsrik
granskog/(9830): 12,8 ha
Öppna mossar och kärr (7140): 0,06 ha
Tallskog: 2,9 ha
Granskog: 12,5 ha
Barrblandskog: 5,6 ha
Lövblandad barrskog: 5,5 ha
Triviallövskog: 1,4 ha
Övriga skogsimpediment: 1,1 ha
Våtmark: 0,1 ha
Sjöar och vattendrag: 1,3 ha
Hav: 9,4 ha
Skog
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Barrskog, lövblandad barrskog samt
lövskog
Stående och liggande död ved, grova och/
eller gamla löv- och barrträd
Marksvampflora

Naturtyper
Strukturer
Växt- och djursamhällen
Arter
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015.
ArtDatabanken SLU, Uppsala.
Signalarter enl. Skogstyrelsens. 2005.

Svampar:
Gultoppig fingersvamp - Ramaria
testaceoflava NT
Raggtaggsvamp - Hydnellum mirabile
EU
Dofttaggsvamp - Hydnellum suaveolens
NT
Dropptaggsvamp - Hydnellum
ferrugineum NT
Gul taggsvamp - Hydnellum geogenium
NT
Orange taggsvamp - Hydnellum
aurantiacum NT
Grangråticka - Boletopsis leucomelaena
VU
Svart taggsvamp - Phellodon niger NT
Svartvit taggsvamp - Phellodon connatus
NT
Koppartaggsvamp - Sarcodon lundellii
VU
Skrovlig taggsvamp - Sarcodon scabrosus
NT
Riddarmusseron - Tricholoma flavovirens
S
Fjällig taggsvamp - Sarcodon imbricatus
S
Kötticka - Leptoporus mollis NT
Doftskinn - Cystostereum murraii NT
Granticka - Phellinus chrysoloma NT
Ullticka - Phellinus ferrugineofuscus NT
Lavar:
Skinnlav - Leptogium saturninum S
Kärlväxter
Nattviol - Platanthera bifolia
Knärot - Goodyra repens NT
Tallört - Monotropa hypopitys
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Friluftsliv
Upplevelse, orörd natur, vandring
Bebyggelse och anläggningar

Stigar

1.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning
Marken i naturreservatet har varit i nuvarande släkts ägo sedan slutet på1800talet. Marken och skogen i naturreservatet ligger lättillgängligt nära själva
gården och den gamla skogen har också prägel av en ”bondeskog”. Man har
plockhuggit träd och tagit rätt på vindfällen för att få virke och ved, men det
finns inga spår av några mer genomgripande avverkningar. Sannolikt har också
skogen använts till skogsbete. Många tallar i den grandominerade skogen i
södra delen av naturreservatet är spärrgreniga, vilket indikerar att skogen
tidigare varit mer öppen.
Den flackaste och lägst belägna delen i området är en tidigare havsvik som
heter Otterskär. Den bördiga marken här har varit jordbruksmark under lång tid.
På en ägokarta över Lingarö från 1770 finns det en röding (uppröjning) för äng
och hagar här. På nästa karta över området, från 1865 finns små åkervretar
och ängar på platsen samt en liten lada. Marken brukades som slåttermark
fram till 1940-talet. Åkrarna kallades för Otterskärstäkterna. Höet lagrades i
ovan nämnda lada och kördes sedan hem till gården över Bastsjön under
vintern. Väl skyddade under en sten ligger fortfarande de gamla hässjestörarna
kvar. Idag har den gamla åkermarken till stora delar växt igen, men fortfarande
finns några öppna gläntor kvar. Från ladan finns bara grunden kvar.
Mitt i skogen, mellan de två bergsknallarna finns en liten glänta i skogen. Här
odlade man rovor åt djuren på gården i början av 1900-talet.

1.3 Områdets bevarandevärden
1.3.1 Biologiska bevarandevärden
Lingarös höga naturvärden är knutna till den varierade naturskogen i området,
samt till den lövdominerade skogen på den gamla kulturmarken som också
finns här. I området finns tre lite olika barrdominerade naturskogar med
varierande naturvärden.
Den första är den grandominerade kalkbarrskogen på det relativt flacka området
i södra delen av naturreservatet. Här finns en ovanligt rik marksvampflora med
arter som är karakteristiska för kalkbarrskogar. Många av dem är rödlistade
arter eller signalarter och som exempel kan nämnas raggtaggsvamp, gultoppig
fingersvamp och skrovlig taggsvamp. Skogen är olikåldrig och det är gott om
granar och tallar på 150 år och uppåt. Det är rikligt med död ved här, främst i
form av lågor av gran och tall, men även en del torrakor.
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Den andra skogstypen finns i det kuperade området kring de två bergsknallarna
där marken är mager och bitvis storblockig. Här växer en barrblandskog med
ett påtagligt inslag av gammalt löv i form av asp och vårtbjörk på blockiga
partier. Gamla granar och tallar på omkring 200 år förekommer allmänt och
tillgången på död ved är god.
På den högsta bergsknallen i områdets norra del övergår barrblandskogen till
områdets tredje skogstyp, gammal hällmarkstallskog. Här är det gott om gamla
träd i åldrar mellan 200-300 år av såväl gran som tall.
Inom området finns också ett parti med gammal igenvuxen åkermark. Idag
finns höga värden knutna till gamla grova lövträd, främst i form av vårtbjörk
och asp, samt död lövved i anslutning till de tidigare öppna markerna.

1.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
En kulturlämning finns i naturreservatet; grunden efter ängsladan på Otterskär.
Några registrerade fornlämningar finns inte.
I skogen finns det spår från en aktivitet som är intressant att nämna. Omkring
1915 var det några Hudiksvallsbor som startade ett företag som skulle sälja is
till Tyskland. Isen skulle tas från Bastsjön och transporteras genom skogen med
hjälp av en motordriven transportör ner till väntande fartyg nere vid
havsstranden. Det blev ingen bra affär, endast en last skeppades iväg. Det var
mellan de två bergknallarna som man fraktade ner isen och den sista biten ned
till havet kallas än idag för isrännan. I terrängen är det lätt att se sträckningen
för den. Nere vid havet kan man se järnringar i stenar som var tänka till
fartygen när de skulle förtöja.

1.3.3 Geovetenskapliga bevarandevärden
Den kalkhaltiga marken i områdets södra del har inneburit goda förutsättningar
för områdets rika marksvampflora att utvecklas. Sannolikt är det förekomst av
skalgrus som är förklaringen till kalkinnehållet i marken.
1.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv
Naturreservatet är av stort intresse för friluftslivet. Området har ett relativt
tätortsnära läge genom att det ligger bredvid byn Lingarö samt att avståndet till
Hudiksvall endast är 5 km fågelvägen. Naturreservatet bjuder på en varierad
natur att vistas i och flera välanvända stigar går igenom området. Uppifrån
Skorvberget (den nordliga bergsknallen) har man en fin utsikt över
Hudiksvallsfjärden.
1.4 Källförteckning
Rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken SLU, Uppsala, 2015
Inventeringsrapport för Lingarö, Länsstyrelsen 2013

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

SKÖTSELPLAN FÖR LINGARÖ
NATURRESERVAT
2016-08-17

5 (11)

Dnr 511-7705-13

Skogsstyrelsens Nyckelbiotopsinventering, 2012
Skogsstyrelsens inventering ”Skog och historia”, 1999
Sundberg, Åke, Hudiksvall, pers.komm, 2015

PLANDEL
2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Naturreservatet är indelat i 4 skötselområden, vilka utgår från den skötsel som
ska genomföras. Skötselområdena är:
1: Barrdominerad skog samt hav och sjö, med i huvudsak fri utveckling
2. Lövdominerad skog med lövgynnande skötsel
3: Öppen kulturmark med skötselåtgärder som röjning av vedartad
igenväxningsvegetation
4: Information och friluftsliv

Skötselplanens skötselområde 1: Barrdominerad skog samt hav och sjö, med i
huvudsak fri utveckling, 36,5 ha
Beskrivning
I skötselområdet ingår större delen naturreservatet. Det är den grandominerade
kalkbarrskogen i områdets södra del, barrblandskogen på bitvis blockig mark
och med påtagligt inslag av äldre löv, samt hällmarkstallskogen på den norra
bergsknallen. Ca 4 ha av skötselområdet utgörs av yngre produktionsbestånd
med barrblandskog.
Bevarandemål
Skogen är naturskogsartad, olikåldrig och är rik på strukturer som gamla träd,
döda stående och liggande träd. I skogen finns goda förutsättningar för typiska
naturskogsarter samt marksvampar knutna till kalkbarrskog. Skogen utvecklas
fritt genom naturlig dynamik och naturliga processer. Arealen naturskog är
minst 21 ha.
Skötselåtgärder
Inga skötselåtgärder är för närvarande planerade i området. Om det visar sig att
förhållandena för marksvampfloran i kalkbarrskogen försämras kan åtgärder
som till exempel försiktig markstörning på mindre ytor eller bete bli aktuellt.
Skötselplanens skötselområde 2: Lövdominerad skog med lövgynnande
skötsel, 3 ha
Beskrivning
Äldre lövdominerad skog på och omkring en gammal kulturmark. 0,7 ha av
delområdet brukades som slåttermark till 1940-talet och har med undantag från
några mindre gläntor i stort sett växt igen. Skogen i delområdet domineras av
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asp och vårtbjörk men även en del sälg och rönn förekommer. Särskilt i
kantzonen mot de gamla åkrarna är det gott om grova gamla lövträd och
förekomsten av grov död lövved är riklig. En hel del gran i 30–60-års åldern
har kommit upp under lövträden. Bitvis dominerar granen över lövet. Ett flertal
tallöverståndare på över 150 år förekommer också i området.

Bevarandemål
Skogen domineras av vårtbjörk och asp, men även andra lövträdsarter samt
gran och tall finns i området. Det finns gott om strukturer som grova träd,
gamla lövträd och död lövved. I området finns goda förutsättningar för typiska
arter knutna till lövskog, både vad det gäller fåglar, mossor och lavar. Arealen
lövdominerad skog ska vara minst 2,5 ha.
Skötselåtgärder:
För att behålla en lövdominerad skog behöver en del återkommande
lövgynnande åtgärder göras. Skötselåtgärderna inriktas på de delar av
skötselområdet som idag har en hög lövandel och eller förekomst av grova
lövträd. I dessa delar röjs/gallras en del av den uppväxande granen bort. En del
lite äldre, grövre granar kan ringbarkas för att på ett par års sikt dö och tillföra
ytterligare mängd död ved till området.
Fällda träd lämnas i utgångsläget kvar i området, men om det av någon
anledning inte är lämpligt, t.ex. på grund av risk för en alltför negativ påverkan
på marfloran, kan de flyttas till annan lämplig plats i naturreservatet.

Skötselplanens skötselområde 3: Öppen kulturmark med skötselåtgärder som
röjning av vedartad igenväxningsvegetation, 0,4 ha
Beskrivning
Delområdet består av den största gläntan som finns kvar på kulturmarken i
området. Skogen tränger sig på från kanterna men med undantag för några
spridda träd är gläntan i övrigt öppen. Vegetationen utgörs av höga örter och
örnbräken. Det finns inga uppgifter om några särskilda botaniska värden i
området.
Bevarandemål
Gläntan bevaras med dagens storlek som ett minne av områdets kulturhistoria
samt av friluftsmässiga skäl. Den hålls fri från vedartad igenväxningsvegetation
och innehåller några spridda träd.
Skötselåtgärder:
Vedartad igenväxningsvegetation i form av buskar och små träd röjs bort
initialt och därefter vid behov.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webbadress www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

SKÖTSELPLAN FÖR LINGARÖ
NATURRESERVAT
2016-08-17

7 (11)

Dnr 511-7705-13

Skötselplanens skötselområde 4: Information och friluftsliv
Beskrivning
Naturreservatet är av stort intresse för friluftslivet. Området har ett relativt
tätortsnära läge genom att det ligger bredvid byn Lingarö samt att avståndet till
Hudiksvall endast är 5 km fågelvägen. Naturreservatet bjuder på en varierad
natur att vistas i och flera välanvända stigar går igenom området. Vintertid
brukar Lingarö Intresseförening dra upp ett skidspår mellan Bastsjön och havet.
Uppifrån Skorvberget (den nordliga bergsknallen) har man en fin utsikt över
Hudiksvallsfjärden.
Bevarandemål:
• Naturreservatets gräns ska vara tydligt markerad.
• Entrépunkt med informationstavla finns vid Lingarögårdens parkering.
• Informationstavlor finns på minst 2 lämpliga ställen vid naturreservatets
gräns.
• Det finns en markerad stigslinga i naturreservatet.
• De markerade stigarna underhålls och hålls fria från fallna träd.
• Vägvisning till naturreservatet finns från parkeringen samt från
grusvägen i söder på fastigheten Lingarö 3:5.
• Vägvisning till parkeringen finns från landsvägen.

Skötselåtgärder:
• Områdets gräns markeras och underhålls
• Informationstavlor sätts upp på föreslagna eller alternativa platser och
underhålls.
• Vägvisning till parkering och naturreservat ordnas. Vägvisning i
naturreservatet ordnas där behov finns.
• Föreslagen eller alternativ stigslinga markeras upp i terrängen. Stigen
förbättras där det är nödvändigt. Stigen underhålls och hålls fri från
fallna träd.
• Rastplatser/grillplatser anläggs på lämpliga platser, exempelvis uppe på
Skorvberget, om behov uppkommer.
Se anläggningskartan på sidan 10.

3. Uppföljning
3.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Länsstyrelsens personal eller andra av länsstyrelsen anlitade entreprenörer
ansvarar för dokumentation och rapportering av vilka åtgärder som genomförts
och när de genomförts. Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning och
utvärdering av genomförda skötselåtgärder sker för:
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Eventuella skötselåtgärder för att gynna marksvampfloran i
skötselområde 1.
Lövgynnande åtgärder i skötselområde 2.
Röjning av vedartad igenväxningsvegetation i skötselområde 3.
Gränsmarkering, informationstavlor, stigmarkeringar, underhåll av
markerade stigar i naturreservatet samt eventuella
rastplatser/grillplatser.

3.2 Uppföljning av bevarandemål
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs.
Uppföljningen specificeras i dokumentet ”Uppföljningsplan för Lingarö
naturreservat” vilket fastställs i samband med naturreservatets bildadande. Mer
information om Länsstyrelsens uppföljning finns i ”Uppföljning av skyddade
områden i Gävleborgs län – policy och översiktlig plan 2012”.
4. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd
När
Var
Priori- Finansiering
tering
Markering och
Initialt och
Naturreservatets 1
Skötselanslaget
underhåll av
därefter vid
gräns, se
naturreservatets
behov
beslutskarta
gräns
Ta fram, sätta upp Initialt och
Se föreslagen
1
Skötselanslaget
och underhålla
därefter vid
placering i karta
informationstavlor behov
på sid 10
Ordna vägvisning Initialt och
Se föreslagna
1
Skötselanslaget
därefter vid
placeringar i karta
behov
på sid 10
Hålla stigar fria
Vid behov
Markerad stig på 2
Skötselanslaget
från fallna träd
kartan på sid 10
Anlägga
Vid behov
Se föreslagen
3
Skötselanslaget
rastplats/grillplas
placering i karta
på sid 10
Markera och
Initialt och
Se föreslagen
2
Skötselanslaget
förbättra stigar
därefter vid
placering i kartan
behov
på sid 10
Eventuella
Om behov
Skötselområde 1, 1
Skötselanslaget
skötselåtgärder för uppkommer i föreskriftsatt gynna
område 1
marksvampfloran
Lövgynnande
Initialt och
Skötselområde 2 2
Skötselanslaget
åtgärder
vid därefter
vid behov
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3

Skötselanslaget

5. Revidering
Skötselplanen gäller tillsvidare, men bör löpande ses över och revideras vid
behov. Om inte tidigare kan det vara lämpligt att revidera skötselplanen om ca
15 år.
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Lingarö naturreservat
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Aktbilaga
Sida 1
Akt

Teknisk beskrivning
2015-12-16
Ärendenummer

X1557
Lantmäteriingenjör

Jessica Ajram
Ärende

Lingarö naturreservat
Kommun: Hudiksvall

Län: Gävleborg

Koordinatsystem

SWEREF 99 TM

Koordinatkvalitet

Inre 30 mm, Yttre 190 mm

Punktnummer

Norr(N)

Öst(E)

Markering

1

6845666.10

618530.87

Rör i mark

10

6845013.00

619497.01

Rör i mark

11

6844989.44

619471.90

Rör i mark

12

6844908.17

619490.73

Rör i mark

2

6845693.26

618598.54

Rör i mark

3

6845667.16

618639.27

Rör i mark

4

6845550.94

618742.00

Rör i mark

5

6845410.86

618799.66

Rör i mark

6

6845366.27

618866.53

Rör i mark

6697

6844774.17

619047.70

Råsten

7

6845355.61

619006.11

Rör i mark

8

6845129.28

619312.13

Rör i mark

9

6845116.02

619390.89

Rör i mark

Framställd genom

Nymätning och kopiering från registerkarta

Mätmetod

Satellitmätning NRTK-tjänst

Bilaga 7

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni göra det skriftligen hos Regeringen,
Miljödepartementet.
Brevet med överklagandet skall dock lämnas eller skickas till:
Länsstyrelsen Gävleborg
801 70 Gävle
eller via e-post till:
gavleborg@lansstyrelsen.se
Skrivelsen med överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag Ni fick del av beslutet.
Om överklagandet kommer in för sent kan det inte tas upp till prövning.
I överklagandet ska Ni ange
1. Ert namn och Er adress
2. vilket beslut Ni överklagar (diarienummer eller motsvarande)
3. vilken ändring Ni vill ha, samt
4. vilka skäl Ni anser att Ni har för ändringen.
Vill Ni veta mera om hur man överklagar kan Ni ta kontakt med Naturvårdsenheten vid
Länsstyrelsen, telefon 010-225 10 00.

UPPLYSNINGAR
Regeringen prövar efter överklagande beslut av statliga myndigheter i frågor som rör bildande av
naturreservat, utom frågor om ersättning, (18 kap 1 § miljöbalken).
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten får
överklaga beslut om bildande av naturreservat (40 § förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.).
Beslut om bildande av naturreservat får även överklagas av den som domen eller beslutet angår,
om avgörandet har gått honom eller henne emot samt den myndighet, kommunala nämnd eller
annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken eller i föreskrifter meddelade med stöd
av balken har rätt att överklaga. Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av rätten att
överklaga enligt bestämmelser i rättegångsbalken (16 kap 12 § miljöbalken).

