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Skötselplan för naturreservatet Svalings 

1. Beskrivning av området 

Allmänt 
Naturreservatet Svalings ligger på östra Gotland och omfattar en vacker 
kalkbarrskog på fuktig mark med stort inslag av tall, gran och asp. Skogen är i 
stort sett fri från modernt skogsbruk och innehåller en rik mångfald med ett stort 
antal skyddsvärda arter. I området finns även små gläntor med örtrik 
kalkgräsvegetation och ett par små ”inlandsraukar”. I områdets nordligaste del 
finns även en artrik fuktäng. Reservatet inkluderar även utvecklingsmark i form 
av yngre kalkbarrskog med tall, björk och gran. I detta område finns även enstaka 
äldre träd, bland annat ask.  
 

 
Figur 1. Skogsavsnitt i Svalings. 
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Naturvärden 
Reservatets naturvärden är generellt höga och knutna till den gamla opåverkade 
fuktiga kalkbarrskogen. Skogen har i stort bara blivit plockhuggen. Svalings 
innehåller viktiga strukturer som äldre träd, död ved och en trädkontinuitet som 
skapat en optimal miljö för marksvampar. Skogen uppvisar höga naturvärden 
framförallt inom marksvampsfloran där ett stort antal rödlistade arter har 
påträffats. Bland den övriga vegetationen märks små bestånd av strävlosta och 
skogskorn som är rödlistade arter. I den artrika fuktängen i norr växer bland annat 
ängsvädd, krissla, kärrknipprot och flugblomster. Inom reservatet finns även 
mindre gläntor med örtrik ängsvegetation med små ”inlandsraukar”. Här växer bla 
de rödlistade arterna jordtistel, backtimjan och solvända. På en av inlandsraukarna 
finns en liten förekomst av den sällsynta mossan kalkdvärgmossa.  

Tabell 1 nedan visar de naturtyper och strukturer som reservatet främst syftar till 
att skydda. Tabellen visar även ett urval av de rödlistade arter som påträffats i 
reservatet. 
 
Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden. 
Naturtyper Talldominerad barrblandskog (taiga 9010). 
Strukturer och 
funktioner 

Senvuxna tallar och granar, fuktäng, öppna hällmarker, död 
ved, boträd, senvuxna klena lövträd 

Arter (ett 
urval)* 

Cinnoberfläck (CR), ädellav (EN), bullspindling (VU), 
granrotspindling (VU), vit taggsvamp (VU), svartgrön 
spindling (VU), skogskorn (VU). 

*Rödlistekategorier enligt den nationella rödlistan 2020: EN=starkt hotad, VU=sårbar, 
NT=nära hotad. 

Naturtyper 
Reservatet domineras av skogstypen taiga (barrsumpskog med tall och gran) med 
litet inslag av naturtyperna kalkgräsmark, alvarmark och fuktäng. Reservatet 
omfattar även utvecklingsmark i form av yngre tallbarrskog. Tabell 2 och kartan i 
figur 2 visar reservatets naturtyper klassade enligt art- och habitatdirektivet. 
 
Tabell 2 Naturtyper i Svalings 
Naturtyp Naturtypskod Natura 

2000 
Hektar 

Kalkgräsmark 6210 Ca 0,7 ha 
Alvarmark 6280 Ca 0,2 ha 
Fuktäng 6410 Ca 0,7ha 
Taiga/Kalkbarrskog 9010 Ca 27,2 ha 
Icke natura skog, ung 
kalkbarrskog 

9908 Ca 7,4ha 
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Figur 2, Naturtyper i Svalings. © Lantmäteriet, Länsstyrelsen 
 

Rödlistade arter 
I reservatet har flertalet rödlistade arter hittats. En akut hotat (CR): Cinnoberfläck 
och en starkt hotad art (EN): ädellav. Elva arter som är klassade som sårbara (VU): 
skogskorn, blek kraterlav, mörk kraterlav, bullspindling, granrotspindling, svartgrön 
spindling, tvillingspindling, gul lammticka, vit taggsvamp och två spindlingar om 
saknar svenskt namn: Cortinarius nanceinensis samt Cortinarius diosmus. Nio arter 
som är klassade som nära hotade (NT): jordtistel, backtimjan, ljus solvända, majviva, 
orangepudrad klotterlav, granticka, äggspindling, gulfotad spindling och 
odörspindling. Artfynden visar tydligt att skogen har höga kontinuitetsvärden. 
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Geologi 
Berggrunden i området utgörs av lagrad kalksten. Ovanpå stenen har inlandsisen 
avsatt moränlera i olika tjocklekar. 

Området är överlag flackt men höjdmodellen i figur 3 visar även de två högre 
partierna där kalkberget går i dagen och syns som mindre inlandsraukar.  

Figur 3. Höjdmodell över reservatet. © Lantmäteriet, Länsstyrelsen 

Hydrologi 
Reservatet bär spår efter äldre utdikningar av skogen i form av ett flertal smala 
grunda diken. Se höjdmodellen i figur 3. De flesta av de äldre dikena är grunda och 
inte längre vattenförande i större utsträckning. De djupare dikena är periodvis 
vattenförande, vilket är märkbart särskilt under vårens höga flöden. Under varma 
somrar står även de djupare dikena torra. Vattnet leds från området genom mindre 
och diffusa diken via Mästermyr och kopplar an till den större Gothemsån i höjd 
med Åminne i nordöst.  
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I reservatets östra del finns Svalings dikningsföretag. Enligt vattendomen från 1923 
ska dikningsföretaget underhållas med rensning när behov finns, i regel vart tredje 
år. Reservatets föreskrifter tillåter i övrigt ingrepp i reservatets hydrologi med syftet 
att kvarhålla vattnet inom reservatets gränser efter utredning av områdets 
hydrologiska förutsättningar samt vad som regleras i Svalings dikningsföretag. 
Dikningsföretaget är markerad på beslutskartan. 
 

Forn- och kulturlämningar 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. En stensättning i reservatets sydöstra del.  
 
Inom reservatet finns ett mindre antal idag kända fornlämningar och övrigt 
kulturhistoriska lämningar, vilka samtliga finns registrerade i Fornsök, 
Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst. Hur dessa lämningar är lokaliserade 
inom reservatet visas i karta i figur 5. Fornlämningarna består av sammanlagt nio 
ovan mark synliga stenkonstruktioner, vilka identifierats som ett mindre gravfält 
innehållande ett röse och fem stensättningar, samt ytterligare tre ensamliggande 
stensättningar (nr 1, 2, 4 och 5). Trolig datering på samtliga gravanläggningar är 
att de tillkommit under perioden sen bronsålder, tidig järnålder. I reservatet finns 
även tre övrigt kulturhistoriska lämningar i form av brunn/kallkällor (nr 3, 6 och 
7) med osäker datering. I tabell 3 finns en sammanställning av de kända forn- och 
kulturlämningarna inom reservatet. 
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Figur 5. Kartan visar forn- och kulturlämningar i reservatet. © Lantmäteriet, 
Länsstyrelsen 
 
Tabell 3 sammanställning av reservatets kända forn och kulturlämningar. 
 Lämningsnummer (RAÄ-

nummer) 
Lämningstyp Antikvarisk 

bedömning 
1 L1977:6926 (Gothem 158:2) Stensättning Fornlämning 
2 L1977:6925 (Gothem 158:1) Stensättning Fornlämning 
3 L 1975:4384 (Gothem 408) Brunn/källa Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

4 L1976:2877 (Gothem 83:1) Stensättning Fornlämning 
5 L1976:2877 (Gothem 82:1) Gravfält Fornlämning 
6 L1975:4842 (Gothem 411) Brunn/kallkälla Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 
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7 L1975: 4336 (Gothem 398) Brunn/kallkälla Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Historisk markanvändning 
Studier av skattläggningskartan från år 1697 visar att hela området utgjordes av 
skogsmarker och att den väg som genomkorsar reservatet idag troligtvis var i bruk 
redan då. 
 
Skogen har historiskt sett troligen varit blötare. I beskrivningar från laga skifte 
1908 beskrivs ett flertal vätar i området. Fuktängen i norr beskrivs som ”sämre 
vät” (nummer 2000 i karta i figur 6 nedan). Beskrivningarna visar även att 
området varit indelat i olika hagar och att en stor del av skogen även varit betad. 
 

 
Figur 6 Karta från lagaskifte år 1908, reservatsgränsen är markerad med ljuslila linje.  
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Ortofoton från 1960-talet visar att området varit skogsbevuxen samt att fuktängen 
i norra delen av reservatet hade en större utbredning än nu.  
 

 
Figur 7: Ortofoto från 1960. Reservatsgränsen är markerad med ljuslila .  
© Lantmäteriet, Länsstyrelsen 
 

Tillgänglighet och Friluftsliv 
Skogen är relativt glest bevuxen och lättvandrad men stigar saknas. Skogen bjuder 
på skuggiga och partivis blöta delar varvat med öppna gläntor. Det finns två fina 
högre platåer med kalkbergsformationer som passar fint för en fikapaus mellan 
skogsvandringarna.  
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2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 

GENERELLA RIKTLINJER  
Alla åtgärder i reservatet ska göras med försiktighet så att inte markskador 
uppkommer.  

Naturmiljö 
Det övergripande målet med skötseln är att bevara den äldre barrskogen, 
fuktängen och de öppna gräsytorna. För att hindra den pågående igenväxningen av 
skogen och de öppna naturmiljöerna behöver reservatet skötas med röjning, 
plockhuggning och bete. De öppna torra delarna i reservatets sydöstra del 
(kalkgräsmark, alvarmark och ruderatmark) behöver skötas med bete för att 
undvika igenväxning samt för att bevara och utveckla dessa naturtyper. Vid bete 
av skogen ska detta ske extensivt och i fuktängen ska detta ske på sensommaren 
för att undvika en utarmning av floran.  
 

Kultur och Fornminnen 
För att synliggöra de mindre runda gravanläggningarna, vilka har en diameter 
mellan 3-8 meter samt en höjd på mellan 0,10-0,40 m, kan områdena närmast runt 
de synliga kantkedjorna med fördel röjas från sly och buskar om möjligt. Även ris 
och större grenar som fallit ner på fornlämningarna bör tas bort, men kan 
kvarligga i terrängen runt om. 
 
Vid stensättningarna i sydost (nr 1 och 2, se fig 4 samt karta fig 5) behöver äldre 
träd tas ned som annars riskerar att blåsa omkull och skada fornlämningarna. 
Även övriga fornlämningar kan behöva en översyn och eventuell nedtagning av 
träd om det bedöms att de kan skada fornlämningarna. Rötter, som efter eventuell 
trädfällning genomförts, kan med fördel kvarligga i marken, även om dessa finns 
på eller invid en fornlämning, då markingrepp annars kräver tillstånd enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen. Avvägning ska göras gentemot naturvärdena i de enskilda 
fallen. 
 

Tillgänglighet och friluftsliv 
Naturreservatet nås via intilliggande bilväg. En parkeringsyta med plats för två-tre 
bilar ska etableras på ruderatmarken i reservatets norra del. Ytan ska hållas öppen 
och en skylt med information om reservatet ska sättas upp i anslutning till 
parkeringen. Reservatets föreskrifter tillåter framtida anläggande av stigar genom 
reservatet vilket kan att öka tillgängligheten för friluftslivet. Stigarna kan 
förslagsvis utgå från parkeringsplatsen i reservatets västra del samt från 
ruderatmarken i reservatets östra del. Stättor ska placeras på strategiska platser för 
att göra beteshagarna tillgänglig för besökare.   
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SKÖTSELOMRÅDEN 
Reservatet är indelat i fem skötselområden. Avgränsningarna framgår av kartan  i 
figur 8. 
 
Skötselområdena är  

1. Kalkbarrskog 
2. Öppna gräsmarker och skogsglänta 
3. Fuktäng 
4. Yngre barrskog 
5. Parkeringsyta 
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Figur 8. Karta som visar områdets skötselområden. © Lantmäteriet, Länsstyrelsen 
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Skötselområde 1.  

Kalkbarrskog 

Figur 9. Kalkbarrskog i reservatet. 
 
Beskrivning  
Området består av gammal barrdominerad sumpskog med stort inslag av ask i den 
nordvästra delen. Trädskiktet är av hög ålder även om det bitvis tätnat det senaste 
seklet efter dikningar. Den sydöstra delen är något torrare medan den nordvästra 
delen bitvis är blöt. Död ved förekommer i måttlig mängd. Här finns en rad 
rödlistade lavar på lövträden och ännu fler rödlistade marksvampar knutna till 
träden. I området växer även skogskorn och strävlosta. 
 
Bevarandemål 
Målbilden är att bevara skogens nuvarande struktur av luckighet, inslag av död ved, 
solbelysta äldre tallar och träd i olika åldrar. Skogen ska skötas så att miljöerna inte 
växer igen. En prioriterad åtgärd är gallring av skogsbryn mot de öppnare delarna. 
En flikig brynstruktur eftersträvas då det skapar goda förutsättningar för arter 
knutna till brynmiljöer. En översyn av hydrologin behöver göras och där det är 
möjligt sätts åtgärder in för att hålla kvar vattnet i skogen.  
 
Skötselåtgärder 

 

• Röjning av inväxande träd och buskar ska ske i hela skogen men 
framförallt kring de öppna gläntornas bryn. Efter avslutade röjningsåtgärder 
tar en löpande skötsel vid för att bibehålla målbilden. Vid röjning sparas 
senvuxna äldre lövträd.  

• Plockhuggning på sikt.  
• Extensivt bete för att bibehålla skogens öppna karaktär och förhindra 

igenväxning.  
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• Efter översyn och utredning av områdets hydrologi läggs vattenförande 

diken igen där det är möjligt för att återställa områdets hydrologi. Vid 
igenläggande av diken bör även äldre körspår läggas igen. 

Skötselområde 2 

Öppna gräsmarker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 10. Alvarmark med kalkbergsformationer i reservatets södra del. 
 
Beskrivning  
Området består av små gläntor med örtrik ängsvegetation och ett par små 
kalkbergsformationer. I skötselområdet ingår ruderatmark (delområde 2a) 
alvarmark och kalkgräsmark (delområden 2b) samt en öppen glänta i sydost 
(delområde 2c). Bland vegetationen växer bland annat jordtistel, backtimjan och 
ljus solvända. På en av kalkbergsformationerna har den sällsynta mossan 
kalkdvärgmossa hittats.  
 
Bevarandemål 
Syftet är att sköta området så att dessa delar hålls öppna och de ingående arterna 
kan finnas kvar. De öppna delarna i reservatets sydöstra del betas för att bevara 
och utveckla naturtyper och arter kopplade till dessa miljöer. Röjning och gallring 
av brynmiljöerna behöver göras för att inte området på sikt ska växa igen. En 
flikig brynstruktur eftersträvas då det skapar goda förutsättningar för arter knutna 
till brynmiljöer. 
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Skötselåtgärder 

• Röjning av inväxande träd och buskar.  
• Stängsling och bete för att återskapa och bevara de öppna delarna i 

reservatets sydöstra del (delområde 2a, 2b (förutom delområdet vid p-
platsen) samt delområde 2c).  

• Röjning och gallring av brynmiljöerna mot skogen. 
• Borttagande av äldre ensilage i ruderatmarken i den sydöstra delen av 

skötselområdet (delområde 2a). 
• Borttagning av träd i fornlämningarna i gläntan i sydost för att undvika att 

träden faller och skadar fornlämningen (delområde 2c).  

Skötselområde 3.  

Fuktäng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 11. Fuktäng i norra delen av reservatet. 
 
Beskrivning av området  
I norra delen av reservatet finns en liten fuktäng. Här växter arter som hirsstarr, 
axag, ängsvädd, majviva, krissla och ängsull samt orkidéer som sumpnycklar, 
tvåblad, kärrknipprot och flugblomster. Omgivande skog tenderar att växa in i 
dessa miljöer och för att hålla fuktängen öppen finns behov av extensivt bete och 
naturvårdsröjning av framförallt områdenas brynmiljöer.  
 
Bevarandemål  
Målet är att fuktängen ska behålla sin öppenhet och sin artrika kärlväxtflora. 
Skogsbrynen ska ”backas” så att fuktängen kan återfå och bibehålla sina 
ursprungliga arealer. En flikig brynstruktur eftersträvas då det skapar goda 
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förutsättningar för arter knutna till brynmiljöer. En utredning av de hydrologiska 
förhållandena bör göras för att kunna återställa områdets hydrologi.  
 
Skötselåtgärder  

• Röjning av inväxande träd och buskar.  
• Bete med sent påsläpp med hänsyn till förekommande flora.  
• Röjning av områdets bryn för att hålla undan inväxande träd och buskar från 

omgivande skogsmark.  
• Efter översyn och utredning av områdets hydrologi läggs vattenförande 

diken igen där det är möjligt för att återställa områdets hydrologi.  

Skötselområde 4.  

Yngre barrskog 
 
Beskrivning  
Området består av en yngre barrskog med inslag av löv. Marken är bitvis blöt. 
 
Bevarandemål 
Målbilden för skötselområdet är att skapa en luckig barrskog med inslag av löv. 
Död ved ska finnas i området. 
 
Skötselåtgärder 

• Naturvårdsinriktade upprepade gallringar där en blandning av trädslag ska 
gynnas och en spridning i åldersstrukturen eftersträvas. 

• Extensivt bete. 
• Efter översyn och utredning av områdets hydrologi läggs vattenförande 

diken igen där det är möjligt för att återställa områdets hydrologi.  

Skötselområde 5. 

Parkeringsyta o informationstavlor 
 
Beskrivning  
En yta i områdets nordvästra del ska röjas på buskvegetation för att ge utrymme 
för parkering. Ytan ska ej markberedas utan endast vara gräsbeklädd.  
 
Informationstavlor ska sättas upp på strategiska platser vid ingångarna till 
reservatet. 
 
Bevarandemål 
Parkeringsytan ska hållas öppen så reservatets besökare kan parkera sina fordon. 
 
Skötselåtgärder 
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• Röjning av buskar och slyvegetation vid behov. 

3. Information 
Information om reservatet ska finnas på informationstavlor i reservatet samt på 
länsstyrelsens hemsida och på Naturvårdsverkets internetsida ”skyddad natur”. 
 

4. Bränder och brandbekämpning 
Bränder inom naturreservatet ska släckas enligt gällande lagar. Släckningsarbete 
sker i försiktighet i samråd med reservatsförvaltaren. 
 

5. Jakt 
Rätten till jakt inom reservatet inskränks inte av reservatsbeslutet. Jaktutövandet 
får dock inte ske i strid med reservatsbestämmelser eller skötselplan. Vid 
jakttillfällena ska informationsskyltar för allmänheten sättas upp. 
 

6. Förvaltning och tillsyn 
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av naturreservat i 
länet. Länsstyrelsen har ansvar för att skötseln i reservatet följer fastställd 
skötselplan. Länsstyrelsen har även den operativa tillsynen i naturreservat enligt 
26 kapitlet miljöbalken. Det innebär att länsstyrelsen ska övervaka att föreskrifter 
samt eventuellt givna dispenser och tillstånd följs. 
 
Länsstyrelsen kan teckna avtal med markägare eller annan part för utförandet av 
bevarande- och skötselåtgärder och/eller tillsyn. Virke eller avverkningsrester som 
genereras av naturvårdande skötselåtgärder, och som inte av naturvårdsskäl bör 
lämnas på platsen, får tillvaratas av markägaren. Vad som gäller för respektive 
skötselområde anges i skötselplanen. 
 

7. Markering av reservatets gräns 
Reservatsgränsen ska utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och 
Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets handbok ”Att skylta skyddad 
natur”, s 88–101). 

8. Dokumentation och uppföljning 
Dokumentation och övervakning ska ske i enlighet med det program som beskrivs 
i Naturvårdsverkets rapport ”Uppföljning av skyddade områden i Sverige”. 
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Länsstyrelsen ansvarar för dokumentation och uppföljning av skötselåtgärder och 
har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av syften, 
bevarandemål samt gynnsam bevarandestatus. 
 

9. Revidering av skötselplan 
En översyn av skötselplan bör göras inom 20 år för att bedöma behovet av en 
revidering av planen. 
 

10. Sammanfattning och prioritering av 
skötselåtgärder 
 
Tabell 3. Tabellen visar skötselåtgärder. 1 är högst prioritet, 2 och 3 prioriteras lägre. 
Åtgärd Prio Var  

(skötselområde) 
Vem Frekvens 

Information på 
Länsstyrelsens 
hemsida 

1 Länsstyrelsens 
hemsida 

Länsstyrelsen Engångsåtgärd  

Utmärkning av 
reservatsgräns 

1 Hela reservatet Länsstyrelsen Engångsåtgärd 

Uppsättning av 
informationstavlor 
och röjning av 
buskar och 
vegetation för 
parkeringsplats 

1 Skötselområde 5. 
Se beslutskarta 
bilaga 2 

Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Borttagande av 
ensilagebalar på 
ruderatmarken i 
skötselområde 2 

1 Skötselområde 2a  Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Borttagning av träd 
i fornlämning 

1 Gläntan i 
skötselområde 2 
(delområde 2c) 
Samt eventuellt i 
skötselområde 1 
om behov finnes 

Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Röjning av sly- 
och buskvegetation 

2 Hela reservatet Förvaltaren*  Återkommande 
vid behov 

Naturvårdsröjning, 
glesa ut 
skogsbrynen och 
skapa flikiga 

2 Hela reservatet Förvaltaren* Återkommande 
vid behov 
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skogsbryn i 
reservatets öppna 
delar 
Bete av skog, 
gräsmark, 
alvarmark samt 
fuktäng (med 
särskild hänsyn till 
den sistnämnda 
naturtypen). 

2 Framförallt 
skötselområde 2a, 
2b och 2c i 
reservatets växtra 
del. Men även 
skötselområde 1, 3 
och 4. 

Förvaltaren* 
eller 
nyttjanderätts
havaren 

Gräsmark i 
reservatets 
östra del 
årligen. Skogen 
samt fuktäng 
återkommande 
vid behov. 

Uppsättning av 
staket för bete  

2 Skötselområde 1, 2 
och 3 

Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Uppsättning av 
staket för bete 

3 Skötselområde 4 Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Igenläggning av 
diken efter 
hydrologisk 
undersökning. 

3 Skötselområde 1,3 
och 4 

Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Skapande av stigar 
i område och 
uppsättning av 
stängselgenomgån
gar vid staketen för 
bete 

3 Hela reservatet. 
Stigarna kan utgå 
från p-plats och 
skötselområde 2a. 

Förvaltaren* Engångsåtgärd 

Plockhuggning 3 Skötselområde 1,4 Förvaltaren* Vid behov 
Uppföljning 3 Hela reservatet Förvaltaren* Återkommande 

enligt riktlinjer 
*Förvaltaren eller annan (t.ex. markägare) som förvaltaren tecknar avtal med.  
 

11. Artlista 
Förteckning över känd förekomst av rödlistade arter samt vissa andra 
naturvårdsintressanta arter inom naturreservatet Svalings presenteras i tabell 4 
nedan. Förteckningen ska ses som exempel på arter som förekommer inom 
reservatet, d.v.s. den gör inte anspråk på att vara fullständig. 
 
Rödlistekategorier enligt den nationella rödlistan fastställd av Artdatabanken 
2020. 
Rödlistekategori: 

• CR = akut hotad (critical endangered) 
• EN = starkt hotad (endangered) 
• VU = sårbar (vulnerable) 
• NT = nära hotad (near threatened) 
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En signalart är en art som signalerar höga naturvärden i skog. Karaktärsarter är 
”vanliga” arter som utmärker (definierar) ett habitat. 
 
Tabell 4. Några av de intressanta arter som påträffats i naturreservatet. 
Vetenskapligt namn  Svenskt namn Rödliste-

kategori 
Kärlväxter   
Bromopsis benekenii strävlosta Signalart 
Hordelymus europaeus skogskorn VU 
Thymus serpyllum backtimjan NT 
Cirsium acaule jordtistel NT 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium 

ljus solvända NT 

Primula farinosa majviva NT 
Svampar   
Cortinarius corrosus bullspindling VU 
Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU 
Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU 
Geastrum rufescens rödbrun jordstjärna Signalart 
Hygrocybe conica toppvaxskivling Signalart 
Hydnum albidum vit taggsvamp VU 
Cortinarius meinhardii äggspindling NT 
Cortinarius russeoides odörspindling NT 
Albatrellus citrinus gul lammticka VU 
Porodaedala chrysoloma granticka NT 
Cortinarius olivaceodionysae gulfotad spindling NT 
Cortinarius nanceiensis  VU 
Cortinarius diosmus  VU 
Cortinarius metarius tvillingspindling VU 
Lavar   
Alyxoria ochrocheila orangepudrad 

klotterlav 
NT 

Megalaria grossa ädellav EN 
Thelotrema lepadinum havstulpanlav Signalart 
Felipes leucopellaeus kattfotslav Signalart 
Coniocarpon cinnabarinum cinnoberfläck CR 
Gyalecta truncigena mörk kraterlav VU 
Gyalecta flotowii blek kraterlav VU 
Mossor   
Leucobryum glaucum blåmossa Signalart 
Tortella tortuosa kruskalkmossa Signalart 
Neckera complanata platt fjädermossa Signalart 
Rhytidiadelphus loreus västlig hakmossa Signalart 
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12. Kartunderlag 
Samtliga kartor i skötselplanen är © Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 
Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, 
Bergsstaten, SLU. 
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