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Skötselplan för naturreservatet Fonnsänget

1. Beskrivning av området
Allmänt

Naturreservatet Fonnsänget ligger mitt mellan Visby och Hemse, lättillgängligt
beläget utmed väg 142. Reservatet utgörs av två delområden som ligger på var
sida om bilvägen. Vegetationen i reservatet är starkt präglad av slåtter och bete.
Änget är ett kyrkoreservat och har skötts med traditionella metoder under lång tid.
Änget har ett relativt stort inslag av lövträd såsom hassel, ek, ask och tall.
Reservatet omfattar även naturtyperna ädellövskog och trädklädd betesmark.

Figur1. Naturavsnitt i Fonnsänget.
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Naturmiljö

Reservatet omfattar en traditionellt hävdad löväng, även kallad änge, med
intilliggande ädellövskog och trädklädd betesmark. Vegetationen i reservatet är
starkt präglad av historisk skötsel i form av slåtter och bete. Hävden i änget har
under de sista åren endast utförts i delar av området. I nordväst angränsar änget
mot en tätbevuxen ädellövskog där hassel, ask och ek är de dominerande
trädslagen. Grövre träd förekommer spritt men igenväxningen av hassel, ask,
hagtorn och asp är påtaglig. Skogen har ett fåtal gläntor och flera registrerade
fornlämningar i form av stenformationer. I det till största delen skuggade och
sparsamt bevuxna fältskiktet i ädellövskogen finner man blåsippa och myskmadra.
Mossmattor täcker delar av marken. Död ved i olika steg i nedbrytningsprocessen
förekommer spritt i hela skogen. Reservatet har höga naturvärden i form av flora
och marksvamp som framförallt är knutna till ängsmarken och ädellövskogen.

Naturtyper

Väster om väg 142 finns nordlig ädellövskog och löväng. Öster om vägen finns
trädklädd betesmark och ung tallskog som utgör icke natura skog. Tabell 1 och
figur 2 nedan visar reservatets naturtyper, klassat enligt art- och habitatdirektivet.
Tabell 1. Naturtyper i naturreservatet Fonnsänget.

Naturtyp
Löväng
Nordlig ädellövskog
Trädklädd betesmark
Icke natura skog, ung kalkbarrskog

Naturtypskod Natura 2000
6530
9020
9070
9908
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Rödlistade arter

I Fonnsänget har ett högt antal rödlistade arter noterats. Många av fynden har gjorts i
reservatets västra del och de visar tydligt att ädellövskogen och änget har höga
kontinuitetsvärden. En mer utförlig artlista finner du under punkt 11 på sidan 13-14.

Ekosystemtjänster

Reservatet bidrar till ett bevarande av de ingående naturtyperna och arter knutna till
dessa miljöer. 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 örtrikt och blommande fältskikt som utgör boplats och nektarkälla för många
pollinatörer. Den absoluta effekten av detta kan vara svår att mäta, men generellt kan
sägas att det råder stor brist på pollinatörer i landskapet och även stor brist på
naturmiljöer som gynnar dessa.

Kulturmiljö och historik

Reservatet innehåller ett flertal fornlämningar. Gamla stensträngar löper genom
området. I lövängen finns ett boplatsområde i form av husgrund med vallformig
begränsning och en fossil åker.
Figur 3 visar en flygbild från 60-talet. Av fotot framgår att delar av reservatet
varit betydlig mer öppna än i dag.
Fonnsänget är ett kyrkoreservat som skötts genom traditionell ängsskötsel med
fagningen och slåtter fram till år 2015. Slåtter med lie togs tidigt över av
maskinell slåttermaskin/balk i slutet av 1950-talet.
Reservatets östra del har en tydlig betesprägling med glest trädklädd mark och
lågt växande fältvegetation. Lövängen och ädellövskogen har inte betats sedan
1940-talet.
Den rekommenderande skötseln syftar till att öppna upp delar av ädellövskogen
och frigöra grövre träd, vilket kan återskapa skogens äldre karaktär.
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Figur 3. Flygfoto från 1960-talet.

Tillgänglighet och Friluftsliv

Naturreservatet nås via väg 142 som skär igenom reservatet. I reservatet finns en
parkeringsyta med bänkbord och informationstavla som beskriver den historiska
ängsskötseln. Terrängen är överlag lättvandrad men ädellövskogen är relativt
tätvuxen.
Reservatet ger besökaren upplevelsen av blommande lövängsmark, en varierad
ädellövskog samt trädklädd betesmark med lågt betat fältvegetation.
I lövängen finns ett gårdskors som underhålls av markägaren. Här håller Hejde och
Väte församlingar friluftsgudstjänster två gånger om året. I augusti månad klipps en
gång i gräset från parkeringen till Gårdskorset för att öka tillgängligheten för
besökarna.
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2. Skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Generell skötsel för reservatet

Det övergripande målet med skötseln är att bevara reservatets naturtyper. Skötseln
består i första hand av att återuppta ängshävden i änget. Betesmarken och lövskogen
ska betas. Naturvårdsgallring av sly och buskar är aktuellt i änget och lövskogen.
Reservatet är indelat i fyra skötselområden som framgår av skötselkartan i figur 4.
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Figur 4. Figur visar skötselkarta för Fonnsänget

Skötselområde 1 Löväng
Beskrivning
Löväng där delar hålls öppna genom traditionell ängsskötsel. Förekommande
trädslag är hassel, ask, alm, ek, björk och tall. Här finns grova och äldre träd samt
mulmträd. Liggande och stående död ved förekommer. Fältskiktet är partivis
frodigt med arter som midsommarblomster, brudbröd och gullviva. Ett flertal
rödlistade arter, framför allt marksvampar och trädknutna lavar har observerats i
änget. Under de senaste åren har skötseln halkat efter och mer högvuxna arter har
kommit att dominera delar av fältskiktet. Hasseln har brett ut sig i delar av
lövängen och skuggar fältskiktet. Historiskt sett har lövängen varit större och
sträckt sig lägre norrut in i den del som nu är ädellövskog. Området har ej betats
sedan 1940-talet. Slåtter har utförts med slåtterbalk sedan slutet av 1950-talet.
Bevarandemål
Lövängen ska få en mer öppen karaktär men samtidigt behålla vissa mer
tätbevuxna delar. Inslag av äldre träd och buskage ska förekomma.
Skötselåtgärder
Lövängen ska hållas öppen med traditionella metoder. Fagning på våren och
slåtter på sensommaren. Slåtter ska ske maskinellt eller manuellt. Klappning av
träd får ske. Upp till 25 % av dagens yngre hasselbeståndet ska tas ner. Vid
röjning av hassel är det viktigt att partier med täta delar sparas. Efterröjning av
uppkommande busk- och slyvegetation får ske genom maskinell röjning. Fallna
träd som hindrar skötseln får flyttas till utkanten av lövängen. Skogsbrynet mot
intilliggande ädellövskog ska gallras vilket kommer att gynna ängsfloran.
Efterbete får ske om slåttern uteblir eller om änget tenderar att växa igen.

Skötselområde 2 Ädellövskog
Beskrivning
Ädellövskog med äldre och grövre träd av ek och ask samt litet inslag av
kraftigare alm, björk och tall. Spritt i skogen förekommer liggande och stående
död ved, mulmträd, rotvältor och mosstäckta stenblock. Skogen är tät med ett stort
inslag av sly och tunnare träd av hassel, ek, ask och hagtorn. Större delen av
fältskiktet är skuggat och sparsamt bevuxet. I nordvästra delen finns partier med
inslag av gran och tall som har skuggade markskikt med hakmossa.
Bevarandemål
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Skogens strukturer och funktioner ska bibehållas. Tätare skogspartier och död ved
ska förekomma i gynnsam omfattning. Skogsbrynet mot änget ska glesas ur och få
ett större ljusinsläpp, vilket möjliggör för ängens flora att sprida sig in i denna del.
Ett extensivt bete bromsar den pågående igenväxningen och ger skogen en mer
varierad struktur.
Skötselåtgärder
Området ska betas extensivt med lamm eller nöt. Naturvårdsröjning av sly och
träd med tunnare stammar får ske för att frilägga trängda grövre träd. På längre
sikt kan plockhuggning ske för att skapa död ved.

Skötselområde 3 Trädklädd betesmark
Beskrivning
Betesmark, periodvis intensivt betad med lågvuxen gräsvegetation. Spritt i
området finns grövre träd och ett litet inslag av död ved.
Bevarandemål
Öppen trädklädd betesmark med betespräglad flora, äldre träd och ett litet inslag
av död ved.
Skötselåtgärder
Betet ska fortgå och den intilliggande yngre kalkbarrskogen kan inkluderas i
samma betesfålla. Vid framtida behov får naturvårdsröjning ske.

Skötselområde 4 Ung tallskog
Beskrivning
Yngre kalkbarrskog med tall. Fältskiktet är skuggat.
Bevarandemål
Skogen får åldras och med den naturliga successionen kommer
artsammansättningen att utvecklas mot att bli en äldre kalkbarrskog med höga
naturvärden.
Skötselåtgärder
Skogen behöver till viss del gallras ur för att ge utrymme för träden att växa. När
skogen har öppnats upp får betesdjuren möjlighet att gå in och skapa en
beteseffekt i detta område. Vid framtida behov får naturvårdsröjning ske.
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Bete

Ädellövskog, trädklädd betesmark och ung tallskog får betas extensivt. Lövängen
har inte betats under de senaste 70 åren. Bete kan medföra en negativ påverkan på
ängsmarkens artsammansättning och denna del stängslas därför av från den
intilliggande ädellövskogen. Efterbete på sensommaren får dock ske i lövängen
om slåttern uteblir eller om änget tenderar att växa igen.
Reservatet ska delas in i två betesfållor. En fålla väster om bilvägen och en fålla
öster om bilvägen. Fållan väster om bilvägen ska täcka ädellövskogen. Fållan
öster om bilvägen, som redan finns, täcker den trädklädda betesmarken och den
unga tallskogen.
Framtida naturvårdsgallringar i den unga tallskogen underlättar för betesdjuren att
ta sig in och beta.

Forn- och kulturlämningar

Reservatets fornlämningar består av stensträngar och husgrunder från förhistorisk
tid. Dessa får röjas från växtlighet vid behov och i samråd med Länsstyrelsen. Vid
röjning av växtlighet i eller invid fornlämningen vidtas försiktighet så fordonen ej
skadar fornlämningen. Röjning bör göras när underlaget är torrt.
Stubbar och rötter måste lämnas kvar och fornlämningarna får ej övertäckas med
ris.

Tillgänglighet och friluftsliv

Parkeringsytan ska utvidgas och hållas öppen och en skylt med information om
reservatet ska sättas upp. Reservatets föreskrifter tillåter uppförande av
toalettbyggnad, bänkbord och soptunna samt framtida anläggande av stigar genom
reservatet. Betesfållor ska förses med stättor och självstängande grindar på
strategiska platser vilket ger besökarna tillträde till hela reservatet. Framtida
skötselinsatser i form av naturvårdsröjningar och anläggandet av nya stigar
kommer att öka tillgängligheten för friluftslivet.

3. Information

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

Bränder inom naturreservatet ska släckas enligt gällande lagar. Släckningsarbete
sker i 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 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 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”.
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.
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10. Sammanfattning och prioritering av
skötselåtgärder
Tabell 3. Tabellen visar skötselåtgärder. Prio 1-4 visar i vilken ordning åtgärderna bör
ske.

Åtgärd

Prio

Var
(skötselområde)
Länsstyrelsens
hemsida

Vem

Frekvens

Information på
Länsstyrelsens
hemsida
Utmärkning av
reservatsgräns
Uppsättning av
informationstavla

1

Länsstyrelsen

Engångsåtgärd

1

Hela reservatet

Länsstyrelsen

Engångsåtgärd

1

Förvaltaren

Engångsåtgärd

1

I anslutning till
parkeringen, se
beslutskarta i
bilaga 1
Skötselområde 1

Traditionell
ängsskötsel med
fagning, slåtter,
höbärgning och
klappning av träd
Uppsättning av
staket för bete med
stättor/grindar
Bete

Förvaltaren*

Återkommande

2

Skötselområde 2-4

Förvaltaren*

2

Skötselområde 2-4

Förvaltaren*

Hela reservatet

Förvaltaren*

Engångsåtgärd.
Underhåll
vartefter
Kontinuerligt.
Skötselområde
1 får efterbetas
vid behov
Återkommande
vid behov

Skötselområde 1

Förvaltaren*

Skötselområde 2.

Förvaltaren*

Röjning av sly3
och buskvegetation
samt efterarbete
för att hindra nya
skott
Röjning av buskar 3
och sly kring
parkeringsytan för
att göra ytan större.
Naturvårdsröjning 3
av sly och buskar
för att öppna upp
runt trängda grövre
träd

Engångsåtgärd
med
efterföljande
underhåll
Återkommande
vid behov
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Uppförande av en
portal samt
bandtun vid entrén
till änget från
parkeringsytan
Gallring av träd i
tallskogen med
fokus på att ge
betesdjuren
tillträde.
Plockhuggning
med fokus på att
skapa nya gläntor i
de täta
skogspartierna,
säkra solbelysta
grövre träd och
tillgång till död
ved
Underhåll av
informationstavlor
Uppföljning
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4

Skötselområde 1

Förvaltaren*

Engångsåtgärd
med
efterföljande
underhåll

4

Skötselområde 4

Förvaltaren*

Engångsåtgärd
med
efterföljande
underhåll

4

Skötselområde 2
och 4

Förvaltaren*

Vid framtida
behov

4

Samtliga skyltar

Förvaltaren*

Återkommande
vid behov
4
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 Fonnsänget presenteras i tabell 4.
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:
• EN = starkt hotad (endangered)
• VU = sårbar (vulnerable)
• NT = nära hotad (near threatened)
En signalart är en art som signalerar höga naturvärden i skog. Karaktärsarter är
”vanliga” arter som utmärker (definierar) ett habitat. För de arter som rödlistade
och är signalarter anges endast rödlistekategori.
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Tabell 4. Några av de intressanta arter som påträffats i naturreservatet.

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kärlväxter
Galium odoratum
Epipactis helleborine
Lathraea squamaria
Viola mirabilis
Fraxinus excelsior
Ulmus glabra
Elymus caninus

Rödlistekategori

Myskmadra
Skogsknipprot
Vätteros
Underviol
Ask
Skogsalm
Lundalm

Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
EN
CR
CR

Lilanopping
Grå vaxskivling
Toppvaxskivling
Vit vaxskivling
Gul vaxskivling
Bitter vaxskivling
Papegojvaxskivling/
rödgrön vaxskivling
Luktvaxskivling
Blodvaxskivling
Spetsvaxskivling
Spröd vaxskivling
Eldsopp
Hasselsopp
Maskfingersvamp
Ängsfingersvamp
Snövit fingersvamp
Dofttråding
Sockelspindling
Taggig hjorttryffel
Grönkantad spindling
Bleksopp
Sommarsopp
Sammetsmusseron

Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart

Pälsticka
Rodnande klubbsvamp
Grisspindling
Slöjröksvamp
Musseronvaxskivling

VU
VU
VU
VU
NT

Svampar
Entoloma euchroum
Gliophorus irrigatus
Hygrocybe conica
Cuphophyllus virgineus
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe mucronella
Gliophorus psittacinus
Hygrocybe quieta
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe acutoconica
Hygrocybe ceracea
Suillellus luridus
Leccinum pseudoscabrum
Clavaria fragilis
Clavulinopsis corniculata
Ramariopsis kunzei
Inocybe bongardii
Cortinarius saporatus
Elaphomyces aculeatus
Cortinarius prasinus
Hemileccinum impolitum
Butyriboletus fechtneri
Dermoloma
pseudocuneifolium
Inonotus hispidus
Clavariadelphus helveticus
Cortinarius arcuatorum
Lycoperdon mammiforme
Cuphophyllus fornicatus

Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
EN
EN
EN
VU
VU
VU
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Microglossum olivaceum s.str.
Clavaria fumosa
Ramariopsis subtilis
Cortinarius olearioides
Cortinarius rufoolivaceus
Cortinarius elegantior
Hygrocybe aurantiosplendens
Hygrocybe punicea
Hygrophorus cossus
Lactarius violascens
Caloboletus radicans
Fistulina hepatica

Olivjordtunga s. str.
Rökfingersvamp
Ljus ängsfingersvamp
Saffransspindling
Slottsspindling
Kungsspindling
Fager vaxskivling
Schalakansvaxskivling
Ekvaxskivling
Stor lilariska
Rotsopp
Oxtungssvamp

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Mossor
Homalothecium sericeum

Guldlockmossa

Signalart

Lavar
Phlyctis agelaea
Scytinium teretiusculum
Arthonia spadicea
Bacidia fraxinea
Scytinium lichenoides s. lat.
Diplotomma alboatrum
Megalaria grossa
Gyalecta ulmi
Lobaria pulmonaria
Schismatomma pericleum

Rikfruktig blemlav
Dvärgtufs
Glansfläck
Slät lönnlav
Traslav
Vitskivlav
Ädellav
Almlav
Lunglav
Rosa skärelav

Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
EN
VU
NT
NT

Fransfladdermus

VU

Däggdjur
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BILAGA 3
Datum
2020-11-09

Dnr
511-3270-18

1(1)

Överklagandehänvisning
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
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
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.
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.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

