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Naturvårdande skötsel 
 av betespräglade

kalkbarrskogar
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Kalkbarrskogen  

Kalkbarrskogar är ett exklusivt inslag i den svenska 
 naturen. Här växer sällsynta svampar och ibland flera 
orkidéarter. Artrika kalkbarrskogar har varit träd bevuxna 
 under århundraden, samtidigt som många  nyttjats för 
skogsbete och plockhuggning. Broschyren ger en enkel 
översikt över betespräglade kalkbarrskogars behov av 
naturvårds skötsel, utifrån vad vi vet idag. 

Kalk
Finns det kalk i marken är oftast floran artrik och speciell. Det 
gäller inte minst i kalkrika barrskogar, men också på  kalfjället, i 
kärr och på torrängar. Sär prägeln beror både på de markförhål
landen som kalken skapar och det faktum att kalkhaltig mark 
utgör en så liten del av  Sverige.  

Kontinuitet
De ovanliga svamparna  förekommer där skogen har lång 
 kontinuitet, alltså där den funnits länge utan avbrott.  Svamparna 
samarbetar med träd genom att trädrötter och svampar är 
 förenade, så kallad mykorrhiza. Svamparnas underjordiska del, 
mycelet, kan leva mycket länge i marken, men svamparna har 
svårt att sprida sig och kolonisera nya träd. Gamla träd är därför 
 mycket viktiga och naturtypen tål inte modernt skogsbruk. 
I  vissa kalkbarrskogar bevaras naturvärdena bäst om skogen 
 lämnas ifred medan andra kräver naturvårdsskötsel.

Kalkbarrskog i Lönnö, Uppsala län.
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Lilaköttig taggsvamp och lilafotad fingersvamp är två starkt hotade svampar som 
växer i kalkbarrskogar. Båda arterna bildar mykorrhiza med barrträd. 

Beteshistorik

Det rikaste skogarna, i synnerhet när det gäller mykorrhiza
svampar, visar sig nästan alltid ha en lång historia av skogsbete, 
åtminstone i södra Sverige. Gamla bondeskogar var mosaik
artade. Här fanns betade gläntor men också täta partier. Trots 
viss plockhuggning var barrträdsskiktet aldrig helt borta och 
gamla oanvändbara träd lämnades kvar.  Bete och tramp  skapade 
mineral jordsblottor i markvegetationen och höll lagret av förna 
tunt, vilket är gynnsamt för mykorrhiza svampar. Bränder före
kom och förmodligen var branden en viktig naturlig störnings
faktor i talldominerade kalkbarrskogar. Vår kunskap om kalk
barrskogarnas ekosystem är fort farande begränsad.

 
Bete på utmarken 
Boskapsskötseln kom till vårt land samtidigt med åkerbruket och 
sedan dess har kor, får, getter och hästar betat i landskapet. Efter
som betande djur föder sig själva har bönderna oftast inte behövt 
sköta betesmarken. Jordbrukare har lagt merparten av sin arbets
tid på att bruka inägomarken, alltså åker och äng. Ett  viktigt och 
krävande arbete var att hålla hägnader runt åker och äng, så att 
inte boskapen åt upp grödan och ängsgräset. Tam djuren fick beta 
på utmarken, all mark som låg utanför gärdes gården.
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Mosaiklandskap
Eftersom utmarken var all mark som inte användes till åker och 
äng, så kan man förstå att den var mycket varierad. Här fanns 
torra steniga magra marker såväl som kärr och sjöstränder. Oftast 
var utmarkerna trädbevuxna, alltså någon form av skog. Fanns det 
gruvor och järnbruk i trakten kan skogen ha varit hårt huggen. 
Svedjebruk påverkade landskapet liksom  bränder,  naturliga 
bränder såväl som vådeldar. Det brann betydligt oftare i skogen 
förr än idag. 

Betade kalkbarrskogar
Betade skogar kan alltså se mycket olika ut och de inne håller 
också olika arter. Vi kan därför inte  använda en likformig natur
vårdsskötsel i alla skogsbeten. I kalkbarrskogen med en rik flora 
av mykorrhizasvampar finns oftast många rödlistade arter. De här 
svamparna har särskilda krav på sin miljö vilket kräver anpassade 
skötselåtgärder. Tidigare har  vikten av trädkontinuitet påtalats. 
Den fuktighet som svamparna  behöver  bevaras bäst i tät skog eller 
under täta granar där skogen är öppnare. I grova drag innebär 
det att kalkbarrskogar bör vara mer slutna än ett genomsnittligt 
skogsbete.  Detta ger en gles markvegetation och gynnar skugg
tåliga växter, medan en ljus  och öppen skog främjar tät grässvål 
och utpräglade hagmarks arter. I de betade kalkbarrskogarna finns 
ofta en mosaik av slutna partier och gläntor. 

Höga naturvärden

Kalkbarrskogar med skoglig kontinuitet har alltså mycket höga 
naturvärden med sällsynta svampar och en rik örtflora med 
många orkidéer. Skogsbeten är också en del av bygdens kultur arv. 

Kalkbarrskogens örter
Floran i en kalkbarrskog kan vara mycket varierad. Bitvis är den 
inte särskilt olik floran i kalkfattiga skogar, medan den på andra 
ställen kan vara frodigt örtrik med arter som trolldruva, vårärt, 
myskmadra, sårläka, blåsippa och underviol. Orkidéerna gucku
sko och vit skogslilja är ett par exklusiva kalkgynnade arter som 
kan växa i kalkbarrskog. 
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Brudbröd, krissla och blodnäva är kalkgynnade och hittas fram
förallt i gläntor. De är bra indikatorer på att skogsfloran formats 
av bete. 

Paraplyarter
Värnar vi kalkbarrskogarnas ”paraplyarter” så spänner vi samtidig 
ut ett skyddade paraply som gynnar en lång rad ovanliga och ofta 
mer svårfunna arter. 

Violgubbe är en färgklick med ett 
originellt utseende där släktskapet 
med kantareller kan anas – kallas 
även för grisöra. Den har en östlig 
utbredning i Sverige med de flesta 
förekomsterna i Uppland. Violgubbe 
växer i örtrika och fuktiga kalkbarr
skogar och bildar mykorrhiza med 
gran. Den är ätlig, men det är synd 
att äta upp en rödlistad art! 

Raggtaggsvamp har ett lite ”punkigt” utseende 
med sin spretiga kalufs på hatten. Grässtrån 
och annan växtlighet växer gärna rakt igenom 
svampen. Den suger upp vatten som en tvätt
svamp. Lätt att känna igen både som gammal 
och ung. Arten växer på frisk mossig mark i 
kalkbarrskogar, framförallt i östra Sverige. Ofta 
förekommer den tillsammans med koppar
taggsvamp. 

Kopparspindelskivling eller koppar spindling 
får en vackert rödaktig hatt, när den blir äldre. 
På foten har den en knöl, vilket alla så  kallade 
ädelspindlingar har. Många spindel skivlingar 
med knöl är sällsynta och indikerar höga 
naturvärden. Spindel skivlingar har tunna trådar 
 mellan hatt och fot, i  synnerhet som unga. Rester 
av  trådarna syns på foten. Den är luktlös till skill
nad från sin nära släkting anisspindling. Koppar
spindling växer gärna i magra kalktallskogar. 
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Hur gör jag?

Börja beta skogen!
Att återuppta ett naturvårdsfokuserat bete i skogen kräver 
planering och över väganden. Information från olika håll ska 
vägas samman. Har du egen kunskap om skogens naturvärden, 
vilka växter och svampar som är skyddsvärda? Är skogen klassad 
som nyckelbiotop eller är den uppmärksammad i någon annan 
naturvårds inventering? Ju mer kunskap vi har om skogens arter 
och var de växer, desto mer skräddarsydda åtgärder kan vi göra. 

Områdets historia kan ge viktiga ledtrådar till hur det sett 
ut tidigare. Finns det äldre personer som minns? Den gamla 
 eko nomiska kartan har en flygbild i botten som visar landskapet 
från  perioden19351978. Äldre kartor som skifteskartor är värde
fulla, men de finns inte alltid och de kan vara svåra att tolka. 

I skogen finns det ofta spår kvar efter tidigare bete. Stora döda 
 eller tynande enbuskar liksom gamla granar med kraftiga döda 
grenar ner till marken, visar att de tidigare vuxit i en ljusare skog. 
 Typiska ängs och hagmarksväxter i skogen kan också vara ett 
tecken på tidigare skogsbete, liksom förfallna hägnader.  

Tänk stort! 
• Oftast är det en fördel med stora fållor. Det är svårt att få till 

ett lagom betestryck på en liten yta. Med en stor fålla får man 
ett skogsbete med större variation. 

• Det är ont om foder i skogen. Förr var betestrycket ofta bara 
0,10,2 nötkreatursenheter per hektar. 

• Spridda värdekärnor i skogen kan knytas samman av områden 
med mer trivial skog, vilka eventuellt ej ger miljöstöd.

• Bete vartannat år kan vara tillräckligt för kalkbarrskogens 
naturvärden, men kontrollera hur det påverkar eventuella 
 miljöstöd. 

Låt betesdjuren visa vägen!   
• Låt betesdjuren nyttja fållan under en säsong, innan man 

 börjar röja i skogen. Partier där korna betat och skapat stigar är 
bra utgångspunkter för försiktig restaurerings röjning. 
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• Vidga små gläntor och frihugg gamla träd från yngre träd som 
hotar deras vitalitet. 

• De äldsta träden ska alltid sparas men eftersträva en ålders
spridning. Unga och medelålders träd tas i första hand bort. 

• Tänk på att undertryckta träd som vuxit långsamt kan vara 
gamla utan att vara påfallande grova. 

• Granar med täta grenvarv, grovgreninga tallar och träd med 
gamla betesskador sparas alltid. 

Öppna skogen försiktigt!  
• Restaurera den betade kalkbarrskogen i små steg. Röjer man 

för kraftigt kan ökad ljustillgång ge en stark tillväxt av högvux
na gräs vilket är negativt för i  synnerhet många svampar. 

• För bort riset, så minskar gödslingseffekten. Vid röjning frigörs 
närings ämnen vilket främjar tillväxten av gräs. 

• Ris kan också brännas på platser i skogen där det inte växer 
skyddsvärda arter. Då skapas en blotta i förna och humuslager, 
vilket ger groningsmöjligheter för tallar och brandgynnad flora. 

• Tänk på att många svampar gynnas av de vegetationslösa barr
mattor som bildas under täta smågranar. 

• En försiktig restaureringshuggning kan med tiden övergå i en 
varsam plockhuggning, som en del av skogsbetets skötsel. 

• I villkoren för miljöstöd för skogsbete finns krav på att det ska 
finnas gläntor och tillräckligt med foder till betesdjuren i form 
av gräs, ris eller örter. Slutna partier får också ingå till viss del. 
Länsstyrelsen hjälper dig med att upprätta en åtagande plan 
som tar hänsyn både till de hotade arternas behov och miljö
stödsreglerna. Skogsstyrelsen har stödformer som är tillämpliga 
där bete inte kan eller bör ske. Se avsnittet om råd och stöd.

Foto: Camilla Wessberg

En riklig föryngring av gran i tallpräglad 
kalkbarrskog. Här finns behov av en varsam 
röjning samt frihuggning av de äldre 
tallarna, så att granen inte växer in i träd
kronorna. Billuddens naturreservat, Uppsala 
län. 
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Ridstigar i kalkbarrskog på Gotland. Vegetationslösa partier där jorden blottas är 
viktiga för många insekter, växter och svampar.  
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Lagom störd är inte förstörd!
Skogsmarken får med tiden ett täcke av vegetation och förna 
ovanpå mineraljorden. Förna är växtdelar som håller på att brytas 
ner. Ett tjockt täcke av förna, ris och mossa eller högväxta gräs 
är negativt för många mykorrhizasvampar och det förhindrar 
frögroning av bland annat tall. Även många insekter på sandiga 
jordar behöver bar mineraljord för bobygge och äggläggning. 
För den biologiska mångfalden är det därför viktigt att få in 
 störningar som blottlägger mineraljorden. 

• Vid skogsbete är djurens tramp en viktig störning. 
• Stigar för människor till fots och till häst är värdefulla. 
• Försiktig mekanisk störning kan övervägas på sandiga marker 

om betesdjurens tramp inte räcker till, exempelvis körning med 
fyrhjuling. 

• Manuell störning med något handredskap kan vara ett alter
nativ på små ytor vid växtplatser för arter som ska gynnas.  

• Bränning av spridda fläckar i skogen kan övervägas,  särskilt på 
helt risdominerade ytor i sandig och torr kalktallskog. 
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Äggspindling bildar 
 mykorrhiza med gran. Den 
växer sällsynt i kalkbarr
skogar i Mellan sverige, främst 
i Uppsala län och på Gotland. 
Äggspindling är rödlistad.  
Tänk på att det krävs en fuktig 
och regnig höst för att det ska 
bli gott om svampar i skogen. 

Foto: M
aria Forslund

Miljöhänsyn, råd och stöd
 
Om man vet eller tror sig ha en kalkbarrskog på sina marker bör 
man samråda med Skogsstyrelsen när det gäller områdets förvalt
ning. Exempelvis kan mycket göras inom normal miljöhänsyn 
och som en del i ett certifierat skogsbruk. Om tillfälligt eller 
permanent skogsbete inte är möjligt att återskapa i området, bör 
skogen tills vidare lämnas orörd. 

Samhället erbjuder olika stödformer för att bevara och vårda 
höga naturvärden. Flera stöd kan vara tillämpliga i kalkbarr
skogar. Miljöersättningar som fördelas av Jordbruksverket 
innehåller stöd för skogsbete. Det finns också möjlighet att 
få stöd vid  restaureringar av skogsbeten, exempelvis röjning 
och stängsling. De som söker ersättning får hjälp av personal 
från Länsstyrelsen med att upprätta en femårig åtagandeplan 
 respektive restaurerings plan, för de områden som är berättigade 
till stöd. Kontakta din länsstyrelse för mer information! 

Skogsstyrelsen har två olika stödformer för natur och kultur
miljövårdande åtgärder i skogsmark: Skogens miljövärden och 
NOKÅS  natur och kulturmiljöåtgärder i skogen. Stöd kan 
 beviljas till en rad åtgärder som exempelvis röjning i tidigare 
betad skogsmark för att återskapa ljusluckor, frihuggning av 
särskilda träd liksom friställning av torplämningar och andra 
kulturmiljöer. I samband med andra naturvårdande åtgärder kan 
du även söka stöd för stängsling. Båda stöden ska sökas innan 
åtgärden utförs. Skogsstyrelsen kan hjälpa till att hitta rätt stöd
form och ge råd kring åtgärderna. Kontakta Skogsstyrelsen för 
mer information!
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Skogsbete i grandominerad kalkbarrskog

Den vänstra delen av bilden visar en önskvärd situation i en 
 öppnare del av skogen. Ett  större skogsområde betas och djuren 
rör sig mellan gläntor i skogen.  Granar i kanten av gläntorna får 
tillräckligt med ljus för att  hålla de låga grenarna gröna. Mossor 
 dominerar markvegetationen, som har glesa inslag av gräs och ört er. 
I gläntor är gräs och örter mer fram trädande. Vegetations lösa partier 
i form av djurstigar och barrmattor  under stora  granar och små
gransdungar, skapar bra förhållanden för mykorrhiza svampar. 

Området till höger har tidigare varit skogsbete. En gammal trä
gärdes gård, stora döda enbuskar och granar med döda grova grenar 
långt ner på stammen vittnar om tidigare bete och mer öppna 
förhållanden. Nu pågår stängsling och en  mycket försiktig röjning 
har gjorts i de gamla gläntorna. Riset tas bort för att det inte ska ge 
en gödningseffekt. De gamla barrträden avverkas aldrig. En gammal 
tall frihuggs från unga granar som hotar att växa in i kronan.
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Skogsbete i en talldominerad kalkbarrskog

Till höger om vägen ser vi ett pågående bete av hästar. Enbuskar 
trivs i den ljusa tallskogen. Gamla tallar har plats att utveckla 
vida kronor. Vegetationen hålls nere av betet och hästarnas tramp 
skapar gott om partier med öppen sand. Där trivs många  insekter 
och örter.  I den blottade sanden gror också framtidens gammel
tallar. 

Till vänster pågår restaurering av ett skogsområde som betats 
tidigare. Beståndet av enbuskar glesas ut genom att yngre buskar 
av igenväxningskaraktär tas bort. Äldre tallar frihuggs från yngre 
träd, men skogen ska ändå förbli naturligt olikåldrig. Gamla täta 
långsamväxande granar är värdefulla för mykorrhizasvampar och 
ska alltid sparas. Under årtionden av igenväxning har ett tjockt 
förnalager byggts upp. Genom fläckvis bränning skapas områden 
med öppen sand. Täta bestånd av örnbräken bekämpas genom 
att slås av minst två gånger per växtsäsong. 
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Död ved  
Döda träd har en avgörande betydelse för art rikedomen i skogar 
av alla slag. Betade kalkbarrskogar är inget undantag, men här 
måste vi ändå vara försiktiga. Fallna träd hindrar djuren från att  
beta och röra sig i skogen.  Liggande träd är fysiska hinder för 
svamparnas fruktkroppar och vid nedbrytningen av veden för
ändras markkemin till nackdel för  svamparna. Förr hämtades nog 
många fallna träd hem till gården för att bli ved. Betade kalkbarr
skogar behöver inte städas  minutiöst från död ved, men yngre 
fallna träd bör flyttas bort från värdekärnor på frodig mark. 

Gamla grova träd
Gamla träd är mycket värdefulla och ska alltid sparas. De är i 
sig vittnesmål om hur miljön sett ut tidigare. En grov ek eller 
sälg som idag står trängd bland uppväxande granar, där de nedre 
grenarna dött av ljusbrist, berättar om att miljön varit mer öppen 
tidigare. 

Fler värden i kalkbarrskogar

Skogslandskapet kan hysa andra värdefulla inslag än mykorrhiza
svampar, orkidéer och andra örter. 

Kulturspår
De gamla utmarksskogarna  innehåller ofta kulturlämningar 
förutom spåren av skogsbetet. Det kan bland annat handla om 
milor, tjärdalar, plockrösen, husgrunder och forntida gravar. Var 
aktsam vid alla åtgärder och se till att du har  uppdaterade kartor 
över kända kulturlämningar. Kulturlämningar ska hållas fria 
från igenväxning. Står det gamla naturvårdsintressanta träd i en 
kulturlämning ska de dock inte avverkas.

Rester av en trägärdesgård i en 
tidigare betad kalkbarrskog. 
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Druvfingersvampens fruktkroppar växer ofta i 
anslutning till stigar i kalkbarrskog.  
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Kalkbarrskogar - Var finns de?

Kalkbarrskogar finns i olika delar av 
 landet, framförallt där berggrund och 
jordarter utgörs av kalksten. Den  största 
tätheten av kalkbarr skogar finns på 
 Gotland och i nord östra Uppland. Här 
kommer kalken från sedimentär berg
grund. Även den jämtländska kalkbarr
skogen är knuten till sedimentär kalksten. 

Kalkbarrskog kan också finnas i an slutning 
till små och spridda förekomster av 
 marmor och grönsten. 

Kartunderlag
Det saknas en nationell kartläggning av 
kalkbarrskogar. Underlaget till kartan är en 
täthetsanalys (kernel density) av före komster 
av ett antal svampar som kan användas 
som indikator arter för kalkbarrskog. Detta 
har i Jämtland kombinerats med geologisk 
 information i form av utbredning av kalkrika 
jordarter.

Täthet av kalkbarrskogar.

Hög Låg
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Foto: Lars-Thure N
ordin

Mer information och litteraturtips!

Vänd dig i första hand till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i ditt 
område. Här får du råd om förvaltning av kalkbarrskogar och 
möjligheter till stöd för naturvårdsåtgärder. Du kan också få tips 
om var du kan fördjupa dig om kalkbarrskogar och deras arter.

Här är några ytterligare tips:

• Skogens pärlor. Skogsstyrelsens webbplats om värdefulla skogsområden och 
kulturlämningar i svenska skogar: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

• Skogsbetesmarker, av Mårten Aronsson. Jordbruksverket 2013
• Åtgärdsprogram för kalktallskogar 2009–2013, av Johan Nitare. Naturvårds

verket 2009  
• Åtgärdsprogram för bevarande av violgubbe, av Gillis Aronsson. Naturvårds

verket 2006 
• Åtgärdsprogram för bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar, av Johan 

 Nitare. Naturvårdsverket 2009 
• Länsstyrelsen i Uppsala län har gott om information som till en del är 

relevant för andra delar av landet. www.lansstyrelsen.se/uppsala  (sök efter 
kalkbarrskog)

• Lantmäteriets historiska kartor hittar du på följande länk: 
 www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Örtrik flora med 
 blommande myskmadra. 
En örtrik flora vittnar om 
rika mark förhållanden. 
Kalkbarrskogar har ofta 
en mullrik brunjord, rik 
på mineraler, men inte 
kväverik.
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