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Skötselplan för naturreservatet Bosarve naturskog
1. Beskrivning av området
Allmänt
Bosarve naturskog, ett litet, besöksvänligt naturreservat, ligger beläget längs med
landsväg 144 precis på gränsen mellan Lye och Garda socknar. Det utgörs till
största delen av grov barrblandskog på bördig, sandig mark. I nordväst finns en
välhävdad hagmark, delvis öppen och delvis trädklädd.
Reservatet, som omges av skog, mindre åkermark och bebyggelse, ligger på
gränsen mellan det stora barrskogsbältet från Fröjel till Kräklingbo och det mer
öppna jordbrukslandskapet söder om Lye. Skogslandskapet runt omkring
reservatet innehåller stor andel ungskog och liten andel skyddad skog.
Skogsarealen har även minskat i området, då en del skog lagts om till åker och
betesmark. I direkt anslutning till reservatet i nordost finns en gammal skog av
liknande karaktär som skogen inne i naturreservatet.

Historisk markanvändning
Skattläggningen år 1700
Bosarve naturskog har varit skogbeklädd under lång tid. Både skogens struktur
och de sällsynta arter som lever här bekräftar det. Men de första skriftliga källor vi
har av skogen börjar med skattläggningen, som i Lye socken genomfördes år
1700. Enligt skattläggningskartan (fig. 1) var skogen uppdelad på två skiften. Den
största delen av det nuvarande reservatet, den södra halvan, tillhörde då Bosarve
gård som ligger strax öster om Lye kyrka. Nordvästra delen av reservatet, där
hagmarken ligger idag, tillhörde kyrkan. Skattläggningen från båda skiftena
berättar samma historia; en skog där träden endast nyttjades som brännved och där
betet var magert. Detta visar på en markanvändning som var gemensam med
många skogar på den tiden, dvs plockhuggning och extensivt bete.
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Fig. 1. Skattläggningskarta från Lye socken år 1700. I öster är Bosarve naturskog
(1) inritad med reservatsgränsen. I kartan syns också Bosarve gård (2) och Lye
kyrka (3) i väster.
1930-talet
På flygbilden i den ekonomiska kartan från 1930-talet (fig. 2) är största delen av
reservatet fortfarande skogbeklätt, men hagmarken i nordvästra hörnet är nu
öppen och en liten bit av reservatets västra hörn har tagits i bruk som åker. Det är
troligt att både skogen och den öppna marken (förutom åkern) vid denna tid
fortfarande användes till bete och att man högg ved och timmer i skogen.
Det som också är tydligt på den ekonomiska kartan från 1930-talet är att
reservatet nu i sin helhet tillhör gården Bosarve, något som troligtvis skedde vid
laga skifte i slutet av 1800-talet.
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Fig 2. Ekonomiska kartan från 1939–40. (Flygfotograferingen gjordes 1933–34.)
Bosarve naturskog är inritad med svart gräns i öster. I väster syns både Bosarve
gård och Lye kyrka.
1960–80-talet – naturreservatet Bosarve bildas
1968 föreslog dåvarande Skogsvårdsstyrelsen att det nuvarande reservatet skulle
avsättas som naturreservat. Syftet var att bevara ett av de få bestånden av gammal
mäktig tallskog som fanns kvar på Gotland. Marken, som då tillhörde Bosarve
gård, styckades av till fastigheten Lye Bosarve 1:21 och köptes år 1971 in av
staten. Naturreservatet Bosarve bildades av länsstyrelsen år 1980 och var 2,5
hektar stort, varav den egentliga värdekärnan omfattade ca 1,5 hektar.
För att trygga ändamålet med naturreservatet så beslöt länsstyrelsen att hela
reservatet skulle lämnas till fri utveckling, förutom underhåll av en naturstig och
en parkeringsplats. Även den öppna hagmarken skulle tillåtas växa igen och
utvecklas till tallskog med tiden. Eftersom naturreservatet redan vid bildandet
ansågs vara för litet för att bevara skogens naturvärden på lång sikt, knöts ett avtal
med ägaren av den intilliggande skogen nordost om reservatet. Skogsägaren
förband sig mot en årlig avgift att inte avverka en ”skyddskappa” till reservatet på
drygt en hektar.
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1990-talet och framåt – skötselinriktningen ändras
År 1993 stängslades hagmarken in och började betas av får. Sedan dess har
hagmarken betats årligen.
På 2000-talet såg länsstyrelsen att inriktningen på skötseln behövde förändras
ännu mer. Syftet med reservatet var fortfarande att bevara en tallskog, men i
verkligheten höll skogen på att utvecklas till en blandskog med lövträd och gran.
Dessa trädslag har gynnats av den frodiga marken och att skogen har lämnats till
fri utveckling under lång tid. Tallen har inte kunnat föryngra sig under dessa
förhållanden och höll därför på att minska. Våren 2017, i samband med att ett nytt
beslut med skötselplan arbetades fram, stängslades hela reservatet in i en fålla.
År 2007 upphörde det avtal om en ”skyddskappa” i anslutning till reservatet som
togs fram vid reservatets bildande.

Det finns många grova och gamla tallar i Bosarve naturskog, men i det yngre
trädskiktet växer bara löv och gran
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Geologi och hydrologi
Området är relativt plant och ligger beläget på sandig mark. Marken är mestadels
frisk, med en torrbacke i hagmarken. Inga vattendrag eller diken rinner igenom
marken, men ett mindre vattendrag löper strax söder om reservatet.

Vegetation
Hagmarkens fältskikt domineras av hagmarksväxter som backtimjan, liten
blåklocka, fältsippa, slåtterfibbla och mandelblom, samt flera olika
hagmarkssvampar såsom hagvaxskivlingar och fingersvampar. Trädskiktet i
hagmarken är koncentrerat till ett område i norr och ett område i söder. I den norra
delen växer lönn, björk, hassel, ek, sälg, ask, tall och gran. Under granarna och
tallarna växer rödbrun jordstjärna. I den södra delen, som var åker på 1930-talet,
växer främst tall med inslag av någon gran och med tre hamlade askar. I den
öppna hagmarken växer spridda tallar.
Skogens trädskikt kan delas in i ett äldre skikt och ett yngre skikt. I det äldre skiktet
dominerar tall och gran, med inslag av björk och hassel. I det yngre skiktet växer
hassel, ek, oxel, ask, björk, bok, tysklönn och lönn. Det finns ett stort inslag av
döda träd, de flesta av dem gamla tallar eller granar.
Fältskiktet i skogen är en blandning av kalkgynnade och kalkskyende växter.
Berggrunden är kalkrik, men sanden skapar inslag av kalkfattiga miljöer. Här
växer bl.a. vitsippa, blåsippa, skogssallat, ekorrbär, svinrot, skogskovall, kruståtel,
ormbär och örnbräken, samt ris av blåbär och lingon. Här växer också en artrik
marksvampsflora med många sällsynta arter som är knutna till den skogliga
kontinuiteten, sanden och kalken.

Rödbrun jordstjärna, Gotlands landskapssvamp, växer i gamla kalkbarrskogar
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Naturvärden
Hela skogen klassas som värdekärna då den är gammal och har en lång skoglig
kontinuitet. Den bördiga marken gör att många av de gamla träden är mycket
grova och högvuxna. Det gynnar många fåglar som är beroende av boträd. Flera
av de grova och gamla träden har dött och är nu värdefulla livsmiljöer för insekter
och svampar.
Skogen hyser en rik marksvampsflora med flera sällsynta arter, varav två ingår i
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP); slät och skrovlig taggsvamp. Trots
inslaget av fattiga sandmiljöer så är skogen att klassa som en kalkbarrskog, något
som fynden av marksvamparna bekräftar. Kalkbarrskog är en prioriterad naturtyp
enligt både den nationella och den regionala strategin för formellt skydd av skog.
Det är även en internationellt hotad naturtyp.
Hagmarken hyser också en artrik marksvampsflora med framför allt
hagvaxskivlingar och fingersvampar. Här återfinns den sällsynta
hagmarkssvampen liten diskröksvamp.

Flera olika hagmarkssvampar växer i hagmarken

Naturtyper
Bosarve naturskog har delats in i naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Denna
indelning ligger till grund för reservatets skötselområden och kommer senare utgöra
grunden för uppföljningen av naturvärdena i reservatet.
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Inom Bosarve naturskog finns följande naturtyper (se även fig. 3):
6210 kalkgräsmark
9010 taiga
9070 trädklädd betesmark

Fig 3. Naturtyper i Bosarve naturskog enligt art- och habitatdirektivet.

Ekosystemtjänster
Den artrikedom som är funnen i Bosarve naturskog tyder på ett friskt och
motståndskraftigt ekosystem som kan bidra med viktiga funktioner för den
omkringliggande naturen och klimatet. En stor mångfald av växter och djur försäkrar
oss tillgång till alla nyttor arterna bidrar med i ekosystemen och som vi är beroende
av, såsom pollinering, nedbrytning och näringsåterförsel, jordbearbetning, predation
av skadedjur på grödor och plantor och tillväxt av skogen genom
mykorrhizasvampar.
Reservatet har också en viktig funktion genom att binda kol, både i träden och i
marken, något som tillsammans med andra kolfällor minskar koldioxidhalten i
atmosfären. Skogen och träden bidrar även till ett gynnsamt lokalklimat.
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Byggnader och anläggningar
Det går en telekabel i marken genom reservatet enligt sträckning i beslutskartan,
bilaga 2. Utanför men i direkt anslutning till reservatet i söder går en kraftledning.

Tillgänglighet
Naturreservatet är tillgängligt från landsväg 144 genom en parkeringsyta i
nordvästra hörnet. Där finns också ett bänkbord och en informationsskylt, samt en
stätta in i reservatet. Reservatet ligger vid busshållplatsen ”Smiss”.

Friluftsliv
Det finns en stig som går från det nordvästra till det sydöstra hörnet i reservatet.
Där stigen korsar staketet finns stättor utplacerade. Troligtvis används området för
skogspromenader av närboende.

2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Generella riktlinjer
Alla åtgärder ska göras med försiktighet så att markskador inte uppkommer.
Stängsling och bete
Hela reservatet har en historik av bete långt tillbaka i tiden och skogen har bitvis
en struktur som påminner om ett traditionellt skogsbete. Mellan åren 1993 och
2016 har hagmarken betats årligen med lamm. Sedan våren 2017 är hela reservatet
instängslat med lammnät och bandtun i en fålla.
Målsättningen är att hela reservatet betas årligen. Det bästa för reservatets
naturvärden vore om betet koncentrerades till den öppna hagmarken och att
skogen endast betades extensivt, något som troligen kommer ske automatiskt då
växtligheten i hagmarken är mer smaklig för djuren än inne i skogen.
Målsättningen med betet i skogen är att slyuppslag hålls efter, förnaskiktet hålls
nere och trampet från djuren orsakar en viss störning i marken som ska gynna
tallföryngring. Målsättningen med betet i hagmarken är att gräsmarken hålls
välhävdad, med en artrik flora av kärlväxter och marksvampar. Det får gärna
uppstå mindre sandblottor.
Invasiva arter
I nuläget är det omöjligt att säga vilka invasiva arter som kan komma att utgöra en
risk för naturreservatet och Natura 2000 området och därför kan inte heller
skötselåtgärderna som riktas mot den invasiva arten specificeras. Länsstyrelsen
beslutar att beprövade skötselåtgärder för att förebygga, begränsa och bekämpa en
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invasiv art är tillåtet för att uppnå syftet med naturreservatet, vilket även
överensstämmer med Natura 2000-områdets ingående arter och naturtyper.
En art i Bosarve naturskog som till viss del uppvisar ett invasivt beteende är tysklönn.
Tysklönnen är inte en inhemsk art på Gotland och på vissa delar av ön sprider den sig
snabbt i skogarna, med risk att den tränger ut inhemska arter. Därför ska tysklönn helt
röjas bort ur naturreservatet, vilket också framkommer av de föreslagna
skötselåtgärderna nedan i skötselområde 2 (skogen).
Bok, som också växer i Bosarve naturskog, är inte heller ett naturligt förekommande
träd på Gotland. Det är dock en inhemsk art i Sverige och förutsatt att boken inte tar
över och breder ut sig i reservatet så får den finnas kvar som en variation i trädskiktet.

Skötselområden
Reservatet är indelat i tre skötselområden. Avgränsningen av skötselområdena
framgår av kartan nedan, figur 4.

Skötselområdena är:
1. Hagmarken
2. Skogen
3. Parkeringsytan

Fig 4. Karta med skötselområden
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Skötselområde 1. Hagmarken (0,8 hektar)
Beskrivning
Den centrala delen av skötselområdet består av en helt öppen, mager och artrik
gräsmark. I det norra och södra hörnet av skötselområdet är betesmarken
trädklädd. I den norra delen växer lönn, björk, hassel, ek, sälg, ask, gran och tall. I
den södra delen, som på 1930-talet var åkermark, växer främst tall, med inslag av
någon gran och tre hamlade askar. Hagmarken betas årligen av lamm och är väl
avbetad efter en betessäsong.
Bevarandemål
Den centrala delen av hagmarken är öppen och välhävdad, även om betestrycket
med fördel kan variera mellan åren. Det får gärna förekomma sandblottor. De
trädklädda delarna är öppna till halvöppna och luckiga. De ökar inte i utbredning
på bekostnad av den öppna hagmarken. Det finns flera olika trädslag i de
trädklädda delarna och just variationen skapar miljöer som gynnar både insekter
och fåglar. Visa träd utvecklas till grova och vidkroniga hagmarksträd. Det
förekommer hamlade lövträd.
Skötselåtgärder
Kontinuerligt bete, men gärna något betesfritt år emellanåt eller variation i antal
betesdjur. Plockhuggning och hamling av träd och röjning av buskar vid behov för
att uppnå målbilden. Lågt hängande tallgrenar i den öppna hagmarken kan behöva
kapas för att gynna markfloran. I framtiden kan det bli aktuellt att gynna
trädföryngring om det inte kommer upp naturligt. I dagsläget finns dock inget
behov.

Skötselområde 1 – Öppen hagmark med unga tallar
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Skötselområde 1 – Den trädklädda hagmarken i norr

Skötselområde 1 – Den trädklädda hagmarken i söder, med hamlade askar längs
med staketet
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Skötselområde 2. Skogen (1,6 hektar)
Beskrivning
Gammal och grov barrblandskog på bördig sandmark. Ett äldre trädskikt av tall,
gran, björk och hassel och ett yngre trädskikt av hassel, ek, oxel, rönn, gran, ask,
björk, bok, tysklönn och lönn. Spridda buskar av slån och en förekommer. Det finns
ett stort inslag av döda träd, de flesta av dem gamla tallar eller granar, samt flera
boträd. Träd- och buskskiktet tätnar mer och mer då skogen har stått orörd länge.
Lövträden får en allt större utbredning i området. Den norra kanten av
skötselområdet, en bård ut mot den öppna hagmarken, består av yngre tallar där
det varit öppen mark på 1930-talet. Fältskiktet i skogen är en blandning av
kalkgynnade och kalkskyende växter. Berggrunden är kalkrik, men sanden skapar
inslag av kalkfattiga miljöer.
Bevarandemål
En högväxt, flerskiktad barrskog med inslag av olika lövträd och buskar.
Variationen av lövträd och buskar skapar olika livsmiljöer som gynnar
mångfalden av t.ex. fåglar och insekter. Skuggande och konkurrenskraftiga
trädslag som bok utgör endast ett litet inslag för att inte konkurrera ut andra
lövträd. Tysklönn förekommer inte alls.
I skogen finns spridda luckor och gläntor. Tallen utgör ett inslag i trädskiktet och
det finns tallföryngring i luckorna. Död ved förekommer ganska rikligt, men den
utgör ingen risk eller något större hinder för betesdjuren. Störning förekommer i
form av tramp och bete. Norra kanten utgör en gradvis övergång till den öppna
betesmarken, med luckor och brynmiljöer.
Skötselåtgärder
Som en första åtgärd görs en mindre röjning av unga lövträd, ung gran och buskar,
för att öppna upp igenväxta gläntor och glesa ut den bitvis täta undervegetationen.
I denna första röjning tas all tysklönn bort. Därefter sker återkommande röjningar
vid behov.
Försiktig plockhuggning kan behöva ske av framför allt medelålders gran och
lövträd, men det ska göras sparsamt då behovet inte är stort. Även viss
plockhuggning i den norra kanten ut mot den öppna betesmarken kan behöva ske
för att skapa brynmiljöer.
Bete sker extensivt enligt de generella riktlinjerna för stängsling och bete ovan.
Om störningen från bete och tramp inte är tillräcklig för att få upp tallföryngring
behövs mekanisk störning, t.ex. krattning eller fläckbränning.
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Skötselområde 2 – Äldre trädskikt av grova barrträd, yngre skikt av löv

S
kötselområde 2 – Gott om död ved av hög kvalitet
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Skötselområde 2 - Delar av skogen har karaktär av skogsbete
Skötselområde 3. Parkeringsytan
Beskrivning
Naturreservatet är tillgängligt från landsväg 144 genom en parkeringsyta i
nordvästra hörnet (skötselområde 3 i kartan, figur 4). Här finns en grusad
vändplan för bil, ett bänkbord, en informationsskylt om reservatet och en stätta in
i reservatet. Reservatet ligger vid busshållplatsen ”Smiss”.
Bevarandemål
• Reservatet är tillgängligt från landsvägen genom en parkeringsyta i
nordvästra hörnet (skötselområde 3 i kartan, figur 4).
• Parkeringsytan är öppen och tillgänglig.
• På parkeringsytan finns en grusad vändplan för bil, ett bänkbord, en
informationsskylt om naturreservatet och en stängselgenomgång in till
naturreservatet.
• Eventuellt finns även ett bänkbord inne i hagmarken i anslutning till
parkeringsytan.
• Under betessäsongen finns en informationsskylt om att det går betande
djur i reservatet.
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Skötselåtgärder
Parkeringsytan underhålls vid behov genom röjning av gräs, sly och buskar och
genom upprustning av vändplanen. Informationsskylten till reservatet byts ut.
Bänkbordet och stängselgenomgången underhålls och byts ut vid behov.
Ytterligare ett bänkbord placeras inne i hagmarken i anslutning till parkeringsytan
om det finns behov.
Under betessäsong sätts en informationsskylt upp om att det går betande djur i
reservatet. Syftet med skylten är att besökare ska visa hänsyn för betesdjuren.

Skötselområde 3 - parkeringsyta med bänkbord, informationsskylt och en stätta in
i betesfållan.
Skötsel för friluftslivet
Beskrivning
Det finns en stig som går från det nordvästra till det sydöstra hörnet i reservatet.
Där stigen korsar staketet finns stättor utplacerade. Troligtvis används området för
skogspromenader av närboende. Delar av skogen är dock tät av sly och med
mycket död ved vilket gör den otillgänglig för promenader.
Hela reservatet har nyligen stängslats in. Eftersom det inte finns tydliga
upptrampade stigar i reservatet mer än den ovan beskrivna är det svårt att säga om
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staketet utgör ett hinder för skogspromenader i området. Det är därför viktigt att
kunna utöka antalet stängselgenomgångar om det visar sig finnas ett behov från de
som promenerar regelbundet i och igenom reservatet.
Målbild
• Stigen som går från det nordvästra till det sydöstra hörnet i reservatet hålls
öppen.
• Längs med staketet finns ett lämpligt antal stängselgenomgångar utifrån
allmänhetens behov. Det finns stängselgenomgångar i början respektive i
slutet av ovan nämnda stig.
• Betet och sly- och buskröjningen i reservatet bidrar till en besöksvänlig
natur som inbjuder till skogspromenader och andra friluftsaktiviteter.
Skötselåtgärder
Stigen genom reservatet röjs löpande vid behov. Stängselgenomgångarna i början
och i slutet av stigen underhålls och byts ut vid behov. Eventuellt placeras nya
stängselgenomgångar ut om det finns behov från de som promenerar regelbundet i
och igenom reservatet.

3. Information
Information om reservatet ska finnas på en informationstavla i reservatet samt på
länsstyrelsens hemsida och på Naturvårdsverkets sida ”skyddad natur”.

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

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.
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7. Markering av naturreservatets gräns
Reservatsgränsen, tillika fastighetsgränsen, är inmätt av lantmäteriet år 2012 och
utmärkt i fält.

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, 2 och 3 prioriteras lägre.
Skötselåtgärd
Uppdatering av
informationstavlan
Information på
Länsstyrelsens
hemsida
Bete
Röjning av lövträd,
lövsly och buskar
Försiktig
plockhuggning och
ev. luckhuggning
Kapning av låga
grenar på tallar och
hamling av lövträd
Uppföljning

Var
Skötselområde 3

Vem
Förvaltaren

Prioritet
1

Länsstyrelsens
hemsida

Förvaltaren

1

Skötselområde 1
och 2
Skötselområde 2

Förvaltaren*

1

Förvaltaren*

2

Skötselområde 1
och 2

Förvaltaren*

3

Skötselområde 1

Förvaltaren*

3

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 Bosarve naturskog.
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 eller betesmark.
ÅGP är en art som ingår i ett åtgärdsprogram för hotade arter.

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Rödlistekategori

Fåglar
Dryocopus martius
Ficedula albicollis

Spillkråka
Halsbandsflugsnappare

NT

Kärlväxter
Fraxinus excelsior
Hypochaeris maculata
Thymus serpyllum

Ask
Slåtterfibbla
Backtimjan

EN
VU
NT

Gul lammticka
Flattoppad klubbsvamp
Trådticka
Äggspindling

VU
NT
Signalart
NT
NT

Svampar
Albatrellus citrinus
Clavariadelphus truncatus
Climacocystis borealis
Cortinarius meinhardii
Cortinarius
mussivus/russeoides
Cortinarius odorifer
Cortinarius venetus

Odörspindling
Anisspindling
Olivspindling

Signalart
Signalart
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Cortinarius
violaceomaculatus
Disciseda candida
Hygrocybe conica
Hygrophorus discoideus
Hygrophorus gliocyclus
Lactarius scrobiculatus
Phellinus pini
Sarcodon imbricatus
Sarcodon leucopus
Sarcodon scabrosus

VU
Liten diskröksvamp
Toppvaxskivling
Diskvaxskivling
Slemringad vaxskivling
Svavelriska
Tallticka
Fjällig taggsvamp
Slät taggsvamp
Skrovlig taggsvamp

VU
Signalart
Signalart
VU
Signalart
NT
Signalart
EN, ÅGP
NT, ÅGP

12. Kartunderlag
Kartorna i skötselplanen är © Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Lantmäteriet,
NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, SMHI, SVO, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU.
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Konsekvensutredning för delvis upphävande av
beslutet om naturreservat Bosarve från den 24
november 1980, dnr 11.121-281-71
För och nackdelar för biologisk mångfald
Fördelar
Befintliga strukturer, arter och naturtyper gynnas av det delvisa upphävandet av
det gamla reservatsbeslutet. Detta förklaras i beslutet under rubriken ”Synnerliga
skäl för delvis upphävande av tidigare beslut”.
Nackdelar
Arealmässigt och på mycket lång sikt drabbas naturtypen taiga negativt då det
ursprungliga syftet var att den öppna hagmarken skulle växa igen och utvecklas
till naturskog. Den arealmässiga förlusten bedöms dock kompenseras av
förhöjningen i kvalitén på naturtypen som förändringen bedöms medföra.

Ekonomisk analys
Förändrad ersättningssituation gentemot sakägare
Ingen förändring kommer att ske i ersättningssituationen gentemot sakägare. Det
finns ett avtal för bete i reservatet, men antalet betesdjur kommer inte behöva
förändras märkbart då fodervärdet i skogen är så magert. Ersättningsnivån i
avtalet kommer därför inte att förändras på grund av det förändrade
reservatsbeslutet.
Ekonomiska förpliktelser för staten i form av skötselåtagande
Det ökade skötselåtagandet handlar om återkommande röjningsinsatser, samt
eventuell plock- och luckhuggning, vart 10e till 20e år. Varje röjningsinsats
bedöms kosta mellan 30 000 och 50 000 kr i dagens penningvärde.

Påverkan på markägarens och sakägarens rättsliga
ställning
Naturreservatet ägs av Naturvårdsverket. Det blir därmed inte aktuellt att
återkräva någon ersättning med anledning av ändrade föreskrifter enligt 31 kap.
15 § miljöbalken.
Det bete som pågår i naturreservatet kommer att fortsätta och betesavtalets
rättsliga ställning stärkas då bete nu tillåts i naturreservatet.
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