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Förslag till skötselplan för naturreservatet Maldes
1. Beskrivning av området
Allmänt
Maldes utgörs av ett litet men fint skogsskifte med gammal kalkbarrskog där
tallarna uppvisar ett åldersspann av 120–200 år. Skogen är gles, och marken är
relativt lågproduktiv. Skogen uppvisar tecken på lång kontinuitet och det finns
rikligt med stående och liggande död tallved i området samt granar med krypande
växtsätt.

Fig.1. Äldre tallar dominerar i den glesa skogen i Maldes.

Frånvaron av skogsbruk är påtaglig och den extensiva skötseln har lett till att
området har en god tillgång på död ved. Den döda veden förekommer både som
stående tallved, och som lågor på marken. På den döda tallveden finns rikligt med
gnagspår från insekter och hackmärken från fåglar. Tall är det dominerande
trädslaget, men här och var finns också kloner av äldre gran med gammelgranslav.
Inslaget av lövträd är sparsamt, men bland föryngringen finns ek, rönn, oxel, och
någon lönn. Överlag är det sparsamt med föryngring av både barr- och lövträd.
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Buskskiktet utgörs framförallt av gamla enar, men inslag av enstaka oxbär finns
också. Den på Gotland mindre allmänna svartoxbär är noterad i området.

Geologi
Maldes ligger på ett underlag av lagrad kalksten och revkalksten. Området är svagt
kuperat och ligger på en höjd av 48 meter över havet i de södra delarna och upp till
och 56 meter över havet i nordväst.

Naturvärden
Äldre, naturligt uppkommen kalkbarrskog är en naturtyp som blir mer och mer
ovanlig. De gamla och döende träden utgör boplats för insekter, vedlevande svampar
och fåglar. Den glesa skogen vid Maldes har gott om gläntor och några fuktsvackor.
Fältskiktet utgörs till stor del av gräs och blommande örter som gulmåra, vitmåra,
färgmåra, brudbröd, smultron, darrgräs, stor blåklocka, bergslok, lundskafting,
ängskovall, krissla, blodnäva, liljekonvalj, solvända, backtimjan, jordtistel och
getrams. I fuktsvackorna växer älväxing, blåtåtel, kärrknipprot, brudsporre och
majviva. Här och var i skogen växer orkidén skogsknipprot. I Maldes har
marksvamparna anisspindling och den mer ovanliga svartgrön spindling hittats. Det
kan förväntas dyka upp fler ovanliga marksvampar under hösten de år då
förhållanden är gynnsamma för svamp.
På torrträden finns insektshål och gångar samt hackmärken efter hackspettar.
Många av tallarna har pansarbark och är spärrgreniga. Signalarter som hittats är
tallticka, anisspindling, blåmossa, kattfotslav och spår av vågbandad barkbock och
svart praktbagge.

Naturtyper
Hela reservatet utgörs av naturtypen Västlig taiga 9010.

Ekosystemtjänster
Reservatet bidrar till att kontinuiteten av gammal kalkbarrskog på platsen bibehålls.
Gammal skog binder kol, både i träden och i marken, något som tillsammans med
andra kolfällor minskar koldioxidhalten i atmosfären. Detta motverkar
växthuseffekten. Reservatet bidrar också till bevarandet av en gles skog med ett
örtrikt och blommande fältskikt som utgör boplats och nektarkälla för många
insekter. Den absoluta effekten av detta kan vara svår att mäta, men generellt kan
sägas att det råder stor brist på pollinerande insekter i landskapet.

Historisk markanvändning
Skogarna på Gotland har i äldre tider nyttjats till utmarksbete, till virkesförråd och
till ved. Historiska kartor och skrifter kan ge en fingervisning om gamla tiders
bruk. Vi vet att skogarna ofta var glesare till följd av ett ibland hårt nyttjande till
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brännved och bete. Äldre döda eller döende enar inne i en skog kan vara ett tecken
på att skogen tidigare varit mer öppen, eftersom enen är ljusälskande. Den
ekonomiska kartan från 1930-talet (nedan) visar inte på några större skillnader i
skogen vid Maldes jämfört med idag. Skogen i den västra delen av Maldes var
något glesare då än nu.

Fig. 2. Den ekonomiska kartan från 1930-talet (något otydlig). Maldes är skiftet mitt i
bilden.
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Fig 3. Maldes (ungefärligt inritad) med omgivningar på skattläggningskartan från 1697.

I skattläggningen av Stånga socken år 1701 tillhör skogen där reservatet ligger
hemmanet Maldez. Om skogsmarken, markerad som S:15 står att läsa. ”…wng
och wäxande skog, men gurig…till Små Sparrar, giärssel och Brännewed,
någorlunda muhlebete men god getegång”. Skogen verkar alltså ha använts till
gärdesgårdmaterial, ved och för bete. Flera av vägarna har i stort sett samma
sträckning idag som i slutet av 1600-talet!
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Sociala värden
Maldes är lätt att nå till fots eller via
de mindre körvägarna strax norr och
söder om reservatet. Genom området
löper en stig. Området ligger strax
söder om Lojstasjöarna som är ett
besöksmål. Sjöarna med omgivande
skogar är ett mindre nav för
friluftslivsaktiviteter i form av bland
annat bad, kanotpaddling, vandring,
och orientering. Vår och försommar
sjuder skogen i Maldes av fågelkvitter
och kanske skymtas spillkråkan
bakom en trädstam. Inga byggnader
och anläggningar finns i reservatet.
Länsstyrelsen bedömer att Maldes
även efter iordningställandet kommer
att ha ett relativt lågt besökstryck.

Fig 4. Orienteringsskärm i Maldes
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2. Skötsel med bevarandemål och åtgärder
Skötselområde äldre kalkbarrskog (10,4 hektar)
Beskrivning
Reservatet är indelat i ett skötselområde som framgår av skötselkartan nedan.
Se beskrivning under ”Allmänt” och ”Naturvärden” ovan.
Bevarandemål
Äldre kalkbarrskog där föryngring av samtliga nu förekommande trädslag är
gynnsam. Skogen ska vara fortsatt ljus och öppen till sin karaktär. Död ved ska
förekomma i en omfattning som är gynnsam för naturtypen. Fältskiktet ska vara
örtrikt.

Fig. 5. Skötselkarta Maldes
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Skötselåtgärder
De närmaste åren finns inget behov av skötsel inom området. Skogens öppenhet
ska bevaras, och igenväxningen går relativt långsamt på denna mark. På sikt kan
det bli aktuellt att se över föryngringen av tall. I och med den generella frånvaron
av skogsbränder (de skogsbränder som uppkommer spontant i skogslandskapet
bekämpas effektivt) så kan tallen ha svårt att etablera sig. Markstörning eller
punktbränning är exempel på metoder som kan testas inom reservatet för att
gynna föryngring av tall.
Reservatet gränsar till två större skogsbeten. Skogen i Maldes har betats historiskt,
även om det är länge sedan betet upphörde. Ett införande av ett extensivt bete
kommer troligen att ha en positiv inverkan på områdets naturvärden i fråga om
kärlväxtflora, svamp och insekter knutna till blommande kärlväxter. Vid ett
eventuellt införande av bete är det viktigt att den döda veden sparas. Lättare
röjningar av buskskiktet kan behöva göras, men det är då viktigt att värna äldre
enar samt att spara tillräckligt mycket buskar som ger lä åt insekter t.ex. fjärilar.
Vid planeringen av röjningsåtgärder ska stor hänsyn tas till uppkommen
föryngring av samtliga trädslag. Innan bete införs bör en inventering av arter i den
del som planeras att betas göras, för att effekterna av betet ska kunna följas upp.
Arten alvarstånds (upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv) bör särskilt eftersökas
inom reservatet då den noterats något norr om detta.

Fig 6. Låga av tall
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Tillgänglighet
Länsstyrelsen bedömer att Maldes efter iordningsställande kommer att ha ett
relativt lågt besökstryck. Inga speciella anordningar för friluftsliv planeras.
Besökare kan idag uppleva området till fots.
Följande åtgärder föreslås:
•
•

Informationstavla/or sätts upp
Körvägar/stigar hålls öppna.

3. Information
Information om reservatet ska finnas på informationstavlor i reservatet samt på
länsstyrelsens hemsida och på Naturvårdsverkets sida skyddadnatur.

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

5. Jakt
Rätten till jakt inom reservatet inskränks inte av reservatsbeslutet. Jaktutövandet
får dock inte ske i strid med reservatsbestämmelserna.

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.

7. Markering av reservatets gräns
Reservatsgränsen skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och
Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverkets handbok ”Att skylta skyddad
natur”, s 88-101).
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8. Dokumentation och uppföljning
Dokumentation och övervakning skall ske i enlighet med det program som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport ”Uppföljning av skyddade områden i Sverige”.
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
1 är högst prioritet och 2 prioriteras lägre.
Skötselåtgärd
Utmärkning av
reservatsgräns
Uppsättning av
informationstavlor
Information på
länsstyrelsens
hemsida
Införande av
extensiv betesdrift
Uppföljning

Prioritet Var
Vem
1
Hela reservatet Förvaltaren*
1

Frekvens
Engångsåtgärd

Förvaltaren*

Engångsåtgärd

Förvaltaren*

Engångsåtgärd

1

Länsstyrelsens
hemsida

2

Hela reservatet Förvaltaren*

1

Hela reservatet Förvaltaren*

Löpande enligt
riktlinjer
*Förvaltaren eller annan (t.ex. markägare) som förvaltaren tecknar avtal med
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11. Artlista
Förteckning över känd förekomst av rödlistade arter samt vissa andra
naturvårdsintressanta arter inom naturreservatet Maldes. 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 2015.
Rödlistekategori:
• RE = nationellt utdöd (regionally extinct)
• CR = akut hotad (critically endangered)
• EN = starkt hotad (endangered)
• VU = sårbar (vulnerable)
• NT = nära hotad (near threatened)
• DD = kunskapsbrist (data deficient)
Signalart är en art som signalerar höga naturvärden i skog.
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Rödlistekategori
Kärlväxter
skogsknipprot
Epipactis helleborine
kärrknipprot
Epipactis palustris
brudsporre
Gymnadenia conopsea
ljus solvända
NT
Helianthemum
nummularium ssp.
nummularium
majviva
NT
Primula farinosa
backtimjan
NT
Thymus serpyllum
jordtistel
NT
Cirsium acaule
Svampar
Phellinus pini
Cortinarius varius
Cortinarius odorifer
Cortinarius atrovirens
Geastrum fimbriatum
Lactarius scrobilatus
Hygrocybe conica
Hygrocybe psittacina
Chroogomphus rutilus

tallticka
klubbspindling
anisspindling
svartgrön spindling
fransig jordstjärna
svavelriska
toppvaxskivling
papegojvaxskivling
rabarbersvamp

NT

Lavar
Felipes leucopellaeus

kattfotslav

Signalart

Signalart
VU
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart

Länsstyrelsen i Gotlands län

BILAGA 2

2017-11-13

Dnr 511-2336-17
11

Lecanactis abietina

gammelgranslav

Signalart

Mossor
Leucobryum glaucum

blåmossa

Signalart

svart praktbagge
vågbandad barkbock
brunsprötad
skymningssvärmare

Signalart
Signalart

Insekter
Anthaxia similis
Semanotus undatus
Hyles gallii
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Du kan överklaga beslutet

Dnr
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos
-

1(1)

Datum

Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i
Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att länsstyrelsen måste pröva om
Cecilia Nygren
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.
Naturvårdsenheten
010-2239275

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen
till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
• personnummer
• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 010-223 90
00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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