
















LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN BESLUT 2017-02-10 Dnr 511-2190-12 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Na

turvårdshandläggare Sixten Johansson föredrog ärendet. Detta beslut kan överkla
gas hos regeringen, se bilaga 3. 

St��';Pl,, 
Sixten Johansson 

BILAGOR 

1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
4. Redogörelse av inkomna synpunkter på externremiss
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Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden 

Naturtyper Örtrika torra ängs- och betesmarker (kalkgräsmark 6210, ba
siska berghällar 6110 och karsthällmarker 8240) 

Strukturer och 
funktioner 

Arter (ett ur
val)* 

Talldominerad barrblandskog (taiga 9010) 

Mosaik av ädellövdominerade hagmarker (trädklädd betes
mark 9070) 

Klappade/hamlade träd, senvuxna och solbelysta ekar, gamla 
tallar och granar, gynnsam hydrologi, naturliga vattendrag, 
död ved, bo träd och grova gamla aspar. 

Blodtoppblomvecklare (VU), blå halmlav (VU), brunluddig 
roting (VU), cinnoberfläck (CR), gulsträngad fagerspindling 
(EN), lunglav (NT), raggarv (EN), stor blanklav (CR). 

*Rödlistekategorier enligt den nationella rödlistan 2015: CR=akut hotad, EN=starkt hotad,
VU=sårbar, NT=nära hotad

Historisk markanvändning och kulturhistoriska värden 

Fjälängar och dess omgivande landskap är ett kulturhistoriskt mycket rikt område. 
Området har under lång tid bebotts och spår från bebyggelse och brukande kan ses 
än idag. Utifrån utgrävningar som har gjorts i området kan platsens historia följas 
från 100-talet e.Kr. till gårdens ödeläggelse på 1300-talets mitt. Ingen annan 
gårdsmiljö på Gotland är så väl dokumenterad som Fjäle. Genom området har i 
långa tider vägar passerat mot Ala, Buttle, Garda och Alskog. Längs vägarna har 
människorna som bebott Fjälängar ibland valt att begrava sina döda. Söder om 
Fjälängar i Malllgårds haids naturreservat finns exempelvis tre gravfält med 
gårdens befolkning begravda från ca 500- till 1000-talet. I naturreservatet Fjälängar 
och dess närområde finns ett 40-tal gravar, 20-tal byggnadslämningar, 20-tal 
åkerytor och ett par brunnar (figur 1-5). I reservatet finns även husrekonstruktioner 
av den så kallade Fjälebysens hus med tillhörande fähus, vilka är baserade på 
fynden av den medeltida gårdsmiljön. Området har en lång historik av bete, 
slåtter och jordbruk. Efter att gården ödelades har området mest använts som 
betes- och ängsmark. Fjälängars isolerade läge, omgivet av myr och barrskogar, 
har troligtvis bidragit till frånvaron av senare tiders bruk och odling. Detta har 
gjort att Fjälängar är ett av Sveriges bäst bevarade ödegårdskomplex. 
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800−900-talet 
Utgrävningarna har också visat att ett flertal andra hus i området kommer från 
vendeltid (550-800 e.Kr.) och vikingatid (800-1100 e.Kr.) (figur 4). Vid de här 
tidsperioderna börjar man bygga så kallade stolphålshus. Dessa verkar ha avlöst 
kämpgravarna och blivit den nya standarden.  

 
Figur 4. Tidsbild över Fjälängar runt 800–900-talet. ©Dan Carlsson
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1200−1400-talet 
Stolphålshusen ändrar form något under tidig medeltid och blir istället så kallade 
stenfotshus. Konstruktionen är näst intill den samma men med undantaget att 
istället för att placera virket direkt på marken så gjordes en ”fot” av sten som vir-
ket vilade på. Fjälebysens hus, som finns rekonstruerat, är ett exempel på ett så-
dant hus (figur 6). 

 
Figur 5. Tidsbild över hur området Fjälängar tros ha sett ut runt år 1200-1360 
innan gården ödelades. ©Dan Carlsson  
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Gården ödelades troligen i samband med digerdöden i mitten på 1300-talet. När 
lantmätare skattlade området runt 1700-talet var området mest ängsmark med ett 
flertal små tegar samt avbränd skog i utkanterna. 

 
Figur 6. Fornlämningarna efter det som kallas för Fjälebysens hus. Det syns klart 
och tydligt var väggarna stått och även eldstaden.  
 
1700-talet 
I skattläggningskartan från 1700-talet är de ängar och åkrar som fanns i området 
beskrivna. Marken var uppdelad mellan fyra olika gårdar (figur 7). Steenstufwa 
gård ägde större delen av ängsmarken och benämns som Steenstufwa Fjäle äng. 
Biärges och Gyhle gård hade vardera tre mindre tegar uti Steenstufwas äng. Till 
sist ägde Åläps gård en äng i västra delen av området. Runt om ängarna var det 
skogsmark men följande står att läsa i texten som hör till skattläggningskartan: 
”Stangskogen äfwen wähl av skog Elden afbränd. Till dätta hemman fins ingen 
skog Nyttig, allenast till brännewed, och någen giärslä skogh uthan måste alt 
kiöpa af andra hwad dhe till gårdzens reparation behöfwa” samt ” Fiähle skogh 
af skog Elden afbrändt... till brännewed, godt Muhlebete”. Stangskogen omgav 
tre fjärdedelar av hela Fjälmyr och gränsade mot hela östra och södra sidan av 
Steenstufwa fjäle äng. Fjäle skog ägdes av Åläps men av texten kan vi läsa att 
skogen runt Fjälängar var nedbränd sedan 40 år tillbaka. Återväxten var så klen att 
det inte fanns något virke men utmarksbetet var bra. Lantmätarna vid tiden marke-
rade även Fjälebysens hus och skrev en liten text ”Rudra effter Fiählebysses hu-
us” (resterna efter Fjälebysens hus). Detta stärker teorin om att gården ödelades i 
samband med digerdöden runt 1350-talet.  
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Figur 7. Fjälängar med omgivningar från 1700-talet. Steenstufwa (No. 6) hade 
både skog och ängen innanför naturreservatets gränser och innehade det mesta 
av marken åt öst. Åläps (No. 5), som även de hade både äng och skog innanför 
dagens gränser, ligger istället åt väst. Biärges och Gyhle hade några mindre te-
gar i mitten. 
 
1930-talet och framåt 
På den ekonomiska kartan från 1930-talet (figur 8) syns det att området såg, i stort 
sett, ut som det gör idag. Åkerbruket i området har vid denna tid upphört. Den väg 
som idag tar oss in till reservatet är ännu inte anlagd utan vägen in i reservatsom-
rådet är istället den gamla vägen som kommer in norrifrån. Mer eller mindre hela 
den nordöstra delen av reservatet var mer trädbevuxen än den är idag.  
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naturreservatet. Ute på den stora öppna torrängen är det ett stort antal askar som har 
dött eller är döende (figur 11). 

----��-----'-· -�--�-��------�---__,--

Figur 11. Flertalet askar ute på ängen är drabbade av askskottsjukan. 

Buskskiktet består av betespräglade enar och stora hasselbuskage med inslag av 
hagtorn och tynne ( ett gotländskt ord som innefattar alla sorters buskar som har 
taggar eller tornar och kommer hädanefter användas som samlingsnamn). 
Fältskiktet i området är överlag örtrikt där bland annat svinrot, brudbröd, 
smörblommor, gullviva, orkideer, liljekonvalj, rosettjungfrulin, violer, vårbrodd, 
strävlosta och lundstarr ofta förekommer. I de mer fuktiga och blöta områdena 
växer det även älggräs, blåtåtel, blodtopp och olika starrarter. 

Naturvärden 

Naturvärdena är i hög grad knutna till den kulturhistoria som finns i området: kon
tinuerlig beteshävd, gamla igenväxta åkermarker och en skog som i stort bara blivit 
plockhuggen. Beteshävden och den trädkontinuitet som finns i området med gamla 
hamlade askar, gamla hasselbuskage, stora gamla ekar och även en del grov asp har 
skapat en optimal miljö för epifytiska lavar och svampar och marksvampar. Ett 40-
tal rödlistade lavar och svampar har observerats, bland annat cinnoberfläck (CR), 
blek och mörk kraterlav (VUNU), lunglavsknapp (VU) (figur 12), gulsträngad fa
gerspindling (EN), rosetticka (VU), grisspindling (VU) och borstriska (VU). 

Fjälängar hyser även ett av Sveriges artrikaste träd med avseende på lavar: på en 
gammal klappad ask har upp mot 60 lavarter noterats. 
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(figur 13) där man kan läsa om Fjäles historia, vandringsleder och rastplatser. Det 
finns även fem stättor längs betesstängslet, några i anslutning till större grindar 
(figur 14). Inga andra byggnader eller anläggningar finns i området. 
     

 
Figur 13. Informationsplats strax efter parkeringen. 
 
Tillgänglighet 
Naturreservatet nås via en avtagsväg från landsväg 143. Information om området, 
mest kulturhistorisk information, finns strax efter parkeringen, vid rekonstruktion-
erna samt på mindre skyltar runt om kulturstigen. 
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2. SKÖTSELOMRÅDEN MED BEVARANDEMÅL OCH ÅT-
GÄRDER 
 
GENERELLA RIKTLINJER  
Alla åtgärder ska utföras med försiktighet så att markskador inte uppkommer. 
 
Hydrologi 
Fjälängar innehåller allt från riktigt torra till relativt blöta områden. Tittar man på 
den historia som finns i området kan man utläsa att vattendrag och våtmarker inte 
förändrats mycket. Den naturliga bäck som finns i området är på sommaren ofta 
uttorkad men bidrar ändå till ett fuktigare klimat längs sträckan. Vattendraget kan 
lämnas till fri utveckling. Om eventuell negativ påverkan på natur- eller kultur-
värden skulle ske vid en naturlig uppdämning, kan vissa delar av bäcken behöva 
rensas.  
 
Klappning/hamling av träd 
Ett flertal träd inom området är klappade och för att bevara områdets historik med 
dess naturvärden bör klappning av olika trädslag fortsätta. Askskottsjukan måste 
dock beaktas. Rekommendationer från aktuell forskning bör efterföljas. Den vid 
tiden rådande forskning rekommenderar att redan kontinuerligt klappade träd, 
sjuka som friska, fortsätter att klappas. Det har visat sig att klappade askar klarar 
sig bättre mot askskottsjukan än icke klappade askar. Ask ska inte avverkas i fö-
rebyggande syfte. Unga friska askar kan gärna nyklappas men alla träd bör inte 
klappas samma år. Åtgärderna bör istället spridas ut under flera år. Sedan är det 
viktigt att följa upp askarnas hälsotillstånd. Klappade askar förekommer idag 
främst inom skötselområde 4 och 5. Förvaltaren kan dock välja att fler områden 
ska innehålla klappade träd om det finns skäl till detta. 
  
Stängsling och bete 
För att bevara områdets karaktär och naturvärden är det viktigt att reservatet betas 
i de skötselområden som står angivna nedan. Idag betas reservatet av lamm, men 
området har under flera års tid haft för få betande djur. Så trots betestrycket har 
området börjat växa igen. Betestrycket ska vara sådant att vegetationen vid betes-
säsongens slut är måttligt till väl avbetad. En avvägning måste göras för att inte 
missgynna beteskänsliga arter som skogsgräs och vissa slåttermarksväxter samti-
digt som exempelvis marksvampar ofta kräver ett tunt förnalager och eventuellt 
markstörning för att bilda fruktkroppar. Betet ska även bidra till att synliggöra de 
fornlämningar som finns i området. Betesdjuren ska inte skada fornlämningar, de 
ska vara duktiga på att hålla efter slyuppslag och de ska kunna beta det grövre 
gräset i de fuktigare och mer slutna delarna. Viss trädföryngring måste få före-
komma (se skötselområdesbeskrivningar) vilket kan innebära att valda områden 
får stängslas bort från bete under en begränsad tid. 
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Redogörelse av inkomna synpunkter på beslut och skötselplan 
 
 
Länsstyrelsen tackar för inkomna synpunkter och engagemang i det blivande 
naturreservatet Fjälängar. 
 
Externremiss Naturreservat Fjälängar 
Remisstid: 2016-11-09−2016-12-30 
 
Sakfråga Framförda synpunkter Åtgärd/ länsstyrelsens 

kommentar 
Gotlands Botaniska förening 
Reservatgräns 
 

Inkludera skogsområdet mellan 
Fjälängar och Mallgårds haid i 
reservatet för att binda ihop 
områdena och säkra 
spridningsvägar för arter.  

Se punkt 1 nedan. 
 

Artnamn Ändra ett antal artnamn för att 
förtydliga vad som menas.  

Länsstyrelsen har i vissa fall 
tillmötesgått förslaget, men i 
andra fall inte eftersom de andra 
namnen kan upplevas som 
förvirrande. 

Artlista GBF föreslår en rad 
kompletteringar i artlistan. 

Länsstyrelsen har lagt till arterna 
enligt förslaget. 

Artförekomst GBF ifrågasätter om arterna 
gulkronill, småfläckig sumphöna 
och ängspiplärka växer/häckar i 
området. 

Arterna finns inrapporterade i 
Artportalen men anges inte längre 
i skötselplanen då de inte är 
representativa för området. 

Artförekomster GBF har redogjort för rödlistade 
arter som finns inom olika 
skötselområden. 

Till viss del har uppgifterna 
använts för att komplettera 
beskrivningarna av 
skötselområdena 

Betesdjur Nötkreatur rekommenderas som 
betesdjur, möjligen i kombination 
med lamm. 

Djurslag anges inte eftersom 
länsstyrelsen vill  ha möjlighet att 
anpassa betet. 

Betestryck Prioritera ett högt betestryck i 
befintliga fållor innan den tredje 
fållan börjar betas. 

Befintliga betesfållor prioriteras 
enligt prioriteringslistan sid 38 i 
skötselplanen. 

Betestryck Ändra ordet betestryck till betet 
eftersom det varit så lite betat. 

Ordet betestryck anger grad av 
bete och kan vara både högt och 
lågt. 

Kulturhistoria Den medeltida gårdsbebyggelsen 
anges felaktigt som vikingatida 

Länsstyrelsen har åtgärdat felet. 

Lokalisering Öppna ängar ligger inte främst i SO 
utan främst centralt 

Länsstyrelsen har förtydligat 
texten. 

Skötselområde 4 Torrområdet på kalkplatån skulle 
kunna bilda ett skiljt skötselområde 
eftersom det är så annorlunda från 
det fuktigare området.  

Länsstyrelsen har valt att behålla 
skötselområdet enligt förslaget 
med bedömningen att 
detaljeringsgraden är tillräcklig. 

Bilaga 4 
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Åkerbruk Äldre åkerbruk med tex 
gotlandsråg skulle vara intressant 

Länsstyrelsen bedömer att 
åkerbruk skulle kunna påverka 
befintliga naturvärden negativt. 

Naturskyddsföreningen Gotland 
Reservatgräns 
 

Inkludera Fjälemyr samt bäckens 
avrinningsområde i väster i 
reservatet.  

Se punkt 1 nedan.  
 

Åker- och 
ängsbruk 

Hävda ett område som äng och ett 
som åker för att komplettera 
kulturlandskapet. 

Ängsskötsel är möjlig inom 
skötselområde 3. Länsstyrelsen 
bedömer att åkerbruk skulle 
kunna påverka befintliga 
naturvärden negativt. 

Betesdjur För tydlighetens skull, ange vilka 
djurslag som är aktuella för bete. 

Djurslag anges inte eftersom 
länsstyrelsen vill  ha möjlighet att 
anpassa betet 

Betesputsning Möjliggör maskinell betesputsning Länsstyrelsen bedömer att skötsel 
med ett väl avpassat bete och 
röjning vid behov tillgodoser 
behovet. 

Brunnar Lägg till att brunnarna ska skötas 
och ha ändamålsenliga skydd 
 

Länsstyrelsen har tillmötesgått 
förslaget. 

Företagare 
Reservatgräns 
 

Inkludera område med gravar i 
sydvästra hörnet i reservatet. 
 

Se punkt 1 nedan.  
 

Skötsel av stig Sköt om stigen som leder till 
Mallgårds haid. 

Stigen ingår inte i 
reservatsområdet och kan därför 
inte regleras i beslutet.  

Gravfält Förtydliga att gravfälten i 
Mallgårds haid hör till 
gårdsbebyggelsen i Fjälängar. 
 

Länsstyrelsen har tillmötesgått 
förslaget. 

Syfte och skäl Förtydliga kulturvärdena i syfte 
och skäl 

Naturreservat kan endast bildas 
med stöd av 7 kap 4 § 
Miljöbalken och där anges inte 
kulturvärden som ett skäl. 
Däremot har länsstyrelsen 
förtydligat kulturvärdena i andra 
delar av dokumenten. 

Kulturhistoria Rätta felaktiga uppgifter tex att 
rekonstruktionerna är gjorda efter 
den medeltida gården inte den 
vikingatida och förtydliga gårdens 
placering. 

Länsstyrelsen har ändrat enligt 
förslagen och förtydligat gårdens 
placering i landskapet. 

Djurägare 
Koppeltvång Ta bort föreskriften om 

koppeltvång så folk kan rasta sina 
hundar och en kan använda 
vallhund. 

Länsstyrelsen har tillmötesgått 
förslaget. Besökande behöver 
dock liksom i andra områden ha 
uppsikt över sin hund. 
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Företagare 
Tryffelplockning  Förtydliga att tryffelplockning får 

ske utöver svampplockning för 
husbehov. 

Länsstyrelsen har skrivit in ett 
undantag i A-föreskrifterna. 
Tryffelplockning omfattas inte av 
allemansrätten. 

Koppeltvång Att föreskriften om koppeltvång 
ändras så en kan plocka tryffel med 
hund 

Länsstyrelsen har valt att ta bort 
föreskriften om koppeltvång. 

Skötsel Tillåt i föreskrifter och uppmuntra 
markägare och allmänhet att hjälpa 
till med skötselåtgärder istället för 
att förbjuda det. 

Länsstyrelsen är mån om att vara 
ansvarig för de åtgärder som 
utförs i våra reservat, men 
samverkar gärna med lokala 
krafter. Intresserade är välkomna 
att höra av sig till våra förvaltare. 

Boende i närområdet 
Reservatgräns 
 

Utöka reservatet med den norra 
delen av Fjälemyr med 
omgivningar, in-, utflöde, område 
längs bäcken nedströms myren,  
bäckens avrinningsområde i väster. 

Se punkt 1 nedan. 
 

 
 
1 Utvidgning av reservatet 
Vid remissrundan har många utökningsförslag framkommit. Bildandet av naturreservatet 
Fjälängar har pågått under många år och länsstyrelsen är därför mån om att avsluta bildandet 
av befintligt föreslaget område. Att utreda ytterligare utökning av området och sätta igång en 
process kring markåtkomst är därför inte aktuellt just nu men kan ske vid ett senare tillfälle. 
De förslag som framkommit kommer tas i beaktande i kommande arbete med områdesskydd.  
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