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Beskrivning av området
Beskrivningen av området samt skötselplanen är framarbetade av Ekologigruppen AB, materialet har därefter justerats efter hand av Region Gotland
Området ingår i ett område utpekat som riksintresse för naturvården
(NRO09031) i enlighet med Miljöbalkens 3 kap 6 §.
Strandområdet omfattas av strandskydd, där strandskyddsområdet är 100 meter.
Inom området finns en nyckelbiotop och ett objekt med naturvärde utpekade i
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Inom området finns ett område som är utpekat i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering.
Stora delar av områdets öppna marker är registrerade som värdefulla i såväl
inventeringen av ängs- och hagmarker som inventeringen av ängs- och betesmarker.
Inom området finns tre fornlämningar registrerade samt fyra oregistrerade.
En stor del av området når av allt att döma upp till de kvalitetskrav som ställs
på de olika naturtyperna inom Natura 2000-systemet. Bland annat uppmärksammas följande naturtyper:
1220 Perenn vegetation på steniga stränder,
6280 Alvar,
6110 Basiska Berghällar,
8210 Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar,
8240 Karsthällmarker,
9010 Västlig taiga.
Översiktlig beskrivning av Kungsladugårdshällarna idag
Kulturhistoriska förhållanden
Området har genom tiderna tillhört Visborgs Kungsladugård som har en historia med början under 1400-talet. Kungsladugårdens mangårdsbyggnad och
ekonomibyggnader finns bevarade men ingår inte i naturreservatet utan ligger
som en enklav i naturreservatet nordöstra del.
Kungsladugården var tidvis stuteri och tidvis bedrevs fåravel. Området norr
och väster om Kungsladugården användes som ängsmark (nuvarande skötselområde 5) och sydväst om Kungsladugården fanns mindre ytor åkermark.
Under stor del av 1900-talet var området militärt övningsfält. Denna verksamhet bidrog starkt till att bevara landskapets öppenhet och har lämnat en lång
rad spår i form av bland annat skjutbanor.
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Fornlämningar
Tre registrerade fornlämningar finns inom området. I skötselområde 5a, strax
norr om skötselområde 7, finns en stenåldersboplats (RAÄ-nummer Visby
86:1) som delvis är undersökt och borttagen. I skötselområde 12a finns resterna efter en kalkugn (RAÄ-nummer Visby 85:1). I skötselområde 15 finns en
”övrig kulturhistorisk lämning” (RAÄ-nummer Visby 173) som registrerats så
sent som år 2008. (Fornsök). Förutom dessa har det påträffats ytterligare 4
lämningar som ännu inte registrerats i FMIS. Se karta.
Barrskog
Tallen är det träd som har störst utbredning i området. Tätare talldominerad
skog förekommer där marken är bördigare inom skötselområde 4 och 10. På
magra marker som i skötselområde12 (A-D) är tallskogen gles med många
gläntor. I flera av tallskogsområdena är tallarna upp emot 100 år gamla och
börjar utveckla en hel del död ved till förmån för insekter och fåglar.
I reservatets öppna områden finns på många ställen föryngring med tallplantor.
Ofta växer tallplantorna glest, men på sina ställen är föryngringen tät. I skötselområde 5 och 13 har delvis täta bestånd med tallar vuxit upp de senaste 4050 åren.
Lövskog
Reservatets största lövskogsområde finns norr och väster om Kungsladugården
i skötselområde 5. Här dominerar ask och klibbal, till största delen som unga
träd men en hel del gamla träd finns också. Denna lövskog har lämnats orörd
under lång tid och en hel del död ved har utvecklats.
Lövskog finns också i form av relativt lågvuxna lövträd och buskar inom skötselområde 15, längst i söder. Här bildar träd och buskar tillsammans med murgröna en frodig djungel.
I skötselområde 6 är oxel det vanligaste trädet tillsammans med tall. Oxel växer
också som enstaka träd utspridda i alvarmarkerna på den övre platån. Oxlarna
är ofta inte så gamla som de ger intryck av.
Öppna områden
Under Kungsladugårdstiden bedrevs hästavel och fårhållning, vilket troligen
formade områdets öppna träd- och busklösa ytor. Den militära övningsverksamheten som pågått under stor del av 1900-talet har bidragit till att bevara
områdets öppna karaktär. Under militärtiden röjdes området kontinuerligt på
uppkommande trädplantor och sly.
Inplanteringen av kaniner på Gotland i början av 1900-talet har av allt att döma
haft stor betydelse för att forma Kungsladugårdshällarnas öppna karaktär och
har det ännu idag. Överallt inom området ser man spår efter kaniner och deras
gnag på buskar och trädplantor. Områdets utsatta läge med fritt spel för vindarna från sydväst har också bidragit starkt till att upprätthålla frånvaron av
buskar och träd. Vintertid sopar vindarna bort det skyddande snötäcket och
många buskar torkar ut och dör.
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Lövskogen i skötselområde 3 ger ett vilt intryck och skulle vara en spännande miljö för en
naturstig. Området är mycket fågelrikt under vår och försommar. Foto: Jimmy Holpers.
De öppna områdena har till största delen en tunt jordtäcke eller nästan inget
jordtäcke alls. Växtligheten har karaktär av torräng eller alvar och är ofta mycket artrik. Arter som solvända, backtimjan, blodnäva, blåeld, gulreseda och
väddklint ger landskapet skiftande färgnyanser.
Inom hela reservatet ökar utbredningen av träd och buskar. Stora ytor har fortfarande en öppen karaktär, men även i de mest öppna ytorna med den magraste marken pågår igenväxningen sakta men säkert. Till vissa delar går igenväxningen fortare, exempelvis inom skötselområde 2.
Stora delar av reservatets öppna områden har bedömts som värdefulla i ängsoch hagmarksinventeringen och inventeringen av ängs- och betesmarker som
genomförts av Länsstyrelsen.
Ett område (skötselområde 9) öster om Kungsladugården och söder om infarten till Visborgsområdet ingår som en utskjutande del av reservatet. Området
som även pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Visby som ett område
för formellt skydd som består av öppna gräsmarker, sandhed, har inkluderats i
reservatet eftersom det hyser unika svampar, främst flockskivling. Denna
stäppart, som är anpassad till torra växtplatser på kalkrik sand, har två växtplatser i Sverige. Region Gotland har därför ett särskilt ansvar för denna sällsynta
art. Den har varit känd härifrån i drygt 20 år. Med sitt underjordiska mycel
expanderade svampen från områdets västra del österut och fanns hösten 2009
med 88 fruktkroppar fördelade på 14 mycel. Den hittades då som närmast bara
20 m från gångstigen, som avgränsar område 9 mot sydost.
Området användes som snötipp vintrarna 2009/10 och 2010/11, varvid svampens underjordiska mycel dränktes vid snösmältningen. Endast enstaka frukt-
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kroppar har noterats höstarna sedan dess och då bara inom områdets västligaste delar. Flockskivling är för sin överlevnad beroende av torra förhållanden och
slåtter i området.
Områdets topografi
Reservatet har en spännande topografi som kan sägas bestå av tre olika nivåer.
Den största delen av arealen upptas av den övre platån som sträcker sig från
Toftavägen (väg 140) i öster och fram till den övre klinten i väster. Denna platå
breder ut sig relativt plant på cirka 35 meters höjd över havet.
Nedanför den första klinten finns en mellannivå som i södra delen har karaktären av en plan platå, men som i norra delen är utformad som en blockbemängd
brant mellan den övre och nedre klinten.
Nedanför den nedre klinten ligger stranden som i södra och mellersta delen är
lite bredare med ytor av sand och bälten av klappersten. I mellerst delen finns
också, liksom i norra delen av reservatet, partier där strandzonen är smal så att
havet når ända fram till klinten.
Vattenområdet
Vattnet utanför stranden är långgrunt ända ut till pallkanten som ligger som ett
stup ca hundra meter ut från stranden.
Militära lämningar
I reservatet finns en hel del rester efter den tid området var militärt övningsområde. Rester efter åtminstone två skjutbanor återfinns i form av vallar på
olika avstånd från målområdet. I målområdet för skjutbanan sydväst om
Kungsladugården fanns tills 2010 ett kulfång som då togs bort varvid materialet jämnades ut i den närmaste terrängen.
I sydöstra delen av reservatet finns två större bunkrar.
På några platser finns stora block av granit och samlingar av järnskrot vilka
troligen lämnats kvar av militären. På flera ställen har järnstolpar fastgjutna i
marken lämnats kvar.
Militären har också lämnat djupa spår efter körning med tunga fordon som det
kommer att ta lång tid för naturen att läka.
Bebyggelse
Kungsladugården med dess kulturhistoriskt intressanta byggnader har lämnats
utanför reservatet men är viktiga för förståelsen av Kungsladugårdshällarnas
historia.
I reservatets mellersta del i anslutning till Toftavägen (söder om Kungsladugården) finns ett hus med tillhörande tomt. Huset är en före detta vaktmästarbostad tillhörande Kungsladugården.
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Reservatet innehåller många tydligt utformade exempel på geologiska fenomen som är typiska
för Gotland. Här syns karsthällmarker i norra delen av reservatet. Denna naturtyp motsvarar den prioriterade Natura-naturtypen 8240 Uppspruckna kalkstenshällmarker. Foto:
Jimmy Holpers.
Geologi
I reservatet förekommer ett antal av de för Gotland typiska geologiska elementen med mycket tydlig utformning. Den trappstegsformiga klintgeologin är
mycket välutvecklad med tre tydliga nivåer: stranden, mellannivån och den
övre platån. Ytterligare ett ”trappsteg” finns under vattenytan. Om man följer
pallkanten utåt stupar den, en bra bit ut från stranden, lodrätt ner i vattendjupet. På norra delen av mellannivån ser man naturkrafternas verkningar där
frosten har sprängt loss enormt stora block från klinten.
På mellannivån finns en serie strandvallar av hårt ursvallad klappersten. Här får
växtligheten inte något större fäste och strandvallarna framträder tydligt i det
trädlösa landskapet
Att den gotländska berggrunden är uppbyggd av fossiler kan man inte minst
studera på stranden, där man hittar fossiliserade växter och djur som lossnat
från pallen och spolats upp på stranden.
På den övre platån är jordtäcket, som så ofta på Gotland, till stora delar tunt.
Hällar utan något jordlager alls förekommer här och var, ibland som uppspruckna karsthällmarker vilka är en prioriterad naturtyp enligt Natura 2000systemet.
I området söder om Kungsladugården består jorden av nästan ren sand, vilket
bland annat uppskattas av en stor mängd kaniner som håller till här.
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Rödlistade arter
Allmänt
Naturreservatet hyser ett överraskande stort antal rödlistade arter. Listan över
rödlistade arter som observerats inom reservatsområdet upptar för närvarande
drygt 130 arter, vilket i Sverige troligen är unikt för ett område av denna storlek. Då är området ändå långt ifrån fullständigt inventerat.
Fåglar, insekter, kärlväxter och svampar är de organismgrupper för vilka det
finns bäst kännedom om förekomsten av rödlistade arter. En systematisk inventering av mossor och lavar skulle säkerligen tillföra ytterligare arter till listan
över rödlistade arter inom området. Vad gäller insekter är inte heller de vedlevande insekterna inventerade i någon större utsträckning.
Insekter
Sommaren 2010 inventerades insektslivet på Kungsladugårdshällarna (Ivarsson). Inventeringen fokuserade på dagfjärilar och bin. Övriga gaddsteklar (exklusive myror), fjärilar, och i viss mån några fluggrupper och skalbaggar inventerades översiktligt. Inventeringen skedde endast på den övre platån. Under
inventeringen noterades totalt 400 insektsarter, varav 48 är med på den senaste
rödlistan (Gärdenfors 2010), vilket tydligt visar att området är en mycket värdefull insektslokal. Med tidigare kända arter är 54 rödlistade insektsarter kända
från området. Vissa av de rödlistade arterna har i området ett av sina starkaste
fästen i landet.
Flera av fynden som gjordes bedöms i inventeringen som sensationella, särskilt
fynden av storblomsterbiet, praktmåneblomflugan och sidenguldstekeln.
Kungsladugårdshällarna har en särställning när det gäller bin. Totalt noterades
67 bi-arter under inventeringen, varav hela 16 av är med på senaste rödlistan,
vilket är unikt i landet. Tillsammans med omgivande Visborgsslätt och Vibble
bedöms området vara det bi-rikaste området på Gotland.
Anledning till att området är så rikt på insekter är troligen den rika förekomsten av torra, öppna marker med rik blomning, vilket gynnar torrmarksinsekter
som är knuten till värdväxter som timjan, väddklint, blåklockor, väddväxter
och ärtväxter.
Kärlväxter
Åtminstone 25 rödlistade kärlväxter är kända från reservatsområdet. Den större delen av dessa är arter är knutna till områdets öppna och torra marker, exempelvis gotlandssolvända, hylsnejlika, backfingerört och alvarveronika.
Flera av arterna, exempelvis klätt, åkerkulla och småtörel har troligen dykt upp
under den militära epoken. De förekommer normalt som åkerogräs men kan
leva i andra miljöer som utsätts för störning.
Fåglar
Av rödlistade fågelarter har en lång rad arter som uppehållit sig tillfälligt i området, liksom förbisträckande arter observerats. Av rödlistade arter som häckar
eller troligen häckar inom reservatet kan nämnas sånglärka, hämpling, mindre
hackspett, göktyta. Ytterligare arter som rapphöna, rosenfink och turkduva har
häckat åtminstone vissa år i senare tid.
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Svampar
Öster om Toftavägen och söder om infarten till Visborgsområdet (skötselområde 9) finns växtplatsen för den starkt hotade flockskivlingen, en av flera
mycket exklusiva arter i reservatet. Förekomsten är känd på denna plats sedan
1988 och har bara ytterligare en växtplats i Sverige.
Sammanlagt har hittills 13 rödlistade svamparter observerats i området. Många
av dessa hittades vid en svampinventering som utfördes 2011 (Edvinsson). En
koncentration i förekomsten av rödlistade svampar finns inom skötselområde
14, där inte mindre än 8 rödlistade svampar återfanns vid inventeringen 2011.
Värden för Friluftsliv
Kungsladugårdshällarna kan nog sägas vara det mest attraktiva naturområdet
på nära avstånd från Visby. Det är tillräckligt stort för en långpromenad eller
cykeltur. Den naturupplevelse som området erbjuder är av mycket hög kvalitet,
med ett flertal naturtyper, vackra vyer och stor artrikedom.
En besökarundersökning genomfördes under 2010 (Sandberg), då besökare till
Kungsladugårdshällarna bl.a. fick svara på syftet med deras besök. Enkäten
visar att Kungsladugårdshällarna används på många olika sätt, även om promenader och att rasta hunden är de viktigaste aktiviteterna. Att ha picknick och
att titta på växter och fåglar är därefter de viktigaste aktiviteterna.
Området har en rikedom på fåglar, växter och olika naturtyper gör det väl lämpat för undervisning på alla nivåer. Såväl daghem som grundskolor, gymnasium
och högskola har relativt nära till Kungsladugårdshällarna där det finns goda
förutsättningar för att förmedla naturkunskaper.
Reservatet ligger nära Visby hamn. Så gott som alla bilburna turister som anländer med bil åker förbi reservatets norra del och många stannar på rastplatsen ”Träffpunkt Gotland” som ligger inflikad i reservatets norra del.
Kungsladugårdshällarna innebär en möjlighet för kryssningsturister och andra
turister som besöker Visby tillfälligt att ta del ett område med höga naturkvalitéer och med ett flertal typiska gotländska naturtyper. Detta kan skapa intresse
för att se mer av den unika gotländska naturen. Det finns företag som via annonser redan i dagsläget erbjuder guidade naturvandringar på Kungsladugårdshällarna.
Plan för reservatets skötsel

Målbild för Kungsladugårdshällarnas biologiska värden
Målet är att reservatets naturtyper genom en ändamålsenlig skötsel ska utvecklas på ett sätt som bevarar och om möjligt ökar förutsättningarna för att de
långsiktigt ska hysa stor artrikedom av växter och djur som är typiska för respektive naturtyp.
Målet är att den övervägande delen av de rödlistade arter som är kända som
bofasta i området lever kvar med ett oförändrat eller ökat antal individer. En
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minskning av vissa arter kan dock accepteras om det kan förklaras av skötselinriktningen och är svåra att förebygga. En stor del av de rödlistade arterna är
knutna till reservatets öppna marker och inriktningen för skötseln är i stor utsträckning att upprätthålla naturtypernas öppenhet.
Förutsättningarna för biologisk mångfald knuten till död ved, förstärks genom
att reservatets skogsområden till stor del lämnas för fri utveckling. Detta ger
ökade förutsättningar för skyddsvärda arter som fåglar, vedlevande insekter,
mossor och lavar.

Målbild för Kungsladugårdshällarnas landskapsbild
Kungsladugårdshällarna ska ha en storslagen landskapsbild. Utsikten ut över
havet ska inte störas av större förekomster av buskar och träd.
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet ” utblicken från länsvägen
ut över det nästan kala hällmarksområdet mot havet, är synnerligen slående
och ger i vissa passager ett närmast exotiskt intryck.”
Från stigen på mellannivåns norra del ska upplevelsen av klinten och rasmassorna i sluttningen inte störas av allt för riklig förekomst av buskar och träd.
Målbild för Kungsladugårdshällarnas kulturhistoriska värden
Kungsladugårdshällarna har till stora delar ett landskap som präglas av århundraden av betesdrift. Trägärdsgårdarna var ett inslag som präglade det gotländska landskapet under den tid utmarkerna betades. Nu finns dessa ”bandtun”, de
gotländska trägärdsgårdarna, inte lägre kvar, utom på några ställen där man
byggt upp dem för att gynna kulturmiljövärden, kring skyddade områden eller i
privat regi. En trägärdsgård av traditionell gotländsk konstruktion skulle utgöra
en vacker inramning till Kungsladugårdshällarnas naturreservat och förstärka
den känsla av betespräglat kulturlandskap som skötselplanen syftar till att återställa.
I anslutning till Kungsladugården fanns ännu långt in på 1900-talet omfattande
system av alléer. En nyanlagd allé längs Toftavägen skulle utgöra en vacker
inramning till Kungsladugården och en vacker infart till Visby från söder.
En sådan allé skulle även förstärka naturreservatets kulturhistoriska värden.
Fornlämningarna inom reservatet bör levandegöras genom att informationsskyltar sätts upp på platsen för fornlämningarna. En ändamålsenlig skötsel bör
också utföras kring fornlämningarna för att de ska bevaras bättre och kunna
uppfattas av besökare. Skötseln av fornlämningarna bör utformas i samråd
med de antikvariska myndigheterna.
Målbild för Kungsladugårdshällarna som besöksområde
Det ska även fortsättningsvis vara lätt att angöra reservatet genom att det finns
flera olika entréer som är väl anpassad till alla målgrupper av besökare.
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Större delen av reservatet utvecklas så att man kan öka tillgängligheten för flertalet besökare. Tillgängligheten underlättas av underhållna gångvägar med,
trappor eller handledare i branta partier.
Besökarna ska ha tillgång till utförlig information om områdets naturvärden
och kulturhistoria, liksom information om stigsystem och anordningar för
grillning etc.
Reservatet har mycket stor potential som besöksområde för alla som bor eller
vistas på Gotland. I dag är det många som inte fått upp ögonen för områdets
kvalitéer. Även om området besöks av många redan idag är målet att antalet
besökare ska öka. Insatser kan genomföras för att informera om reservatet och
dess kvalitéer och bör rikta sig mot såväl allmänhet, turistorganisationer som
dagis och skolor av olika slag. Antalet besökare kan följas upp genom att man
räknar antalet besökare.
Besökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med upplevelsen av området. Besökarnas nöjdhet med området och dess skötsel och utveckling bör följas upp.
Det mesta av information och vägvisning ska ges i anslutning till områdets
entréer medan det inne i själva reservatet bara bör finns enstaka diskreta vägvisningsskyltar.
Vision för Kungsladugårdshällarna
Kungsladugårdshällarna om 5 år
Reservatets angöringspunkter är nu försedda med inbjudande entréer och
intresseväckande information.
De betande gutefåren är ett attraktivt inslag i landskapet som bidrar starkt
till att locka turism till området.
Alla skötselåtgärder som företagits har dokumenterats kontinuerligt i text
och genom fotografering före och efter exempelvis röjningar.
Restaurerande röjningar av området är nu genomförda till stor del.
En plan för skötselåtgärder som ska genomföras och varje år också redovisar resultatet av föregående års skötsel.
Ett Skötselråd för området har instiftats där representanter för föreningar,
myndigheter och markägaren, Regionen, träffas en gång om året för att
diskutera inriktningen för områdets skötsel och förvaltning.
Uppföljning av utvecklingen för områdets mest skyddsvärda arter och naturtyper sker årligen.
Besökarna och andra intressegrupper upplever förändringarna i form av
röjningar som positiva och att så är fallet dokumenteras genom bland annat
intervjuer av besökare.
Området har blivit uppmärksammat av turistorganisationer och andra besökare på Gotland (ex. kryssningsturister mm.)
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Besökarnas tillgänglighet till olika delar av området har ökat genom att nya
trappor alternativt handledare har anlagts på några platser mellan mellannivån och stranden och mellan mellannivån och övre platån.
Kungsladugården och dess café och restaurang utgör en naturlig målpunkt
för områdets besökare. En spännande och delvis spångad naturstig finns
anlagd genom lövskogen bakom Kungsladugården som en förbindelse mellan hällarna i norr och Kungsladugården.
Reservatet används i ökande utsträckning av dagis och skolor på alla nivåer
för studier, antalet besökande allmänhet ökar
Planeringen för t.ex. ett naturrum i en av bunkrarna i områdets sydöstra del
börjar bli klar.

Bunkrarna i sydöstra delen av reservatet vore en utmärkt plats för ett besökarcentrum med
naturum. Foto: Jimmy Holpers.
Kungsladugårdshällarna om 10 år
Restaureringar i form av röjningar är nu helt och hållet genomförda
Uppföljningen av områdets arter och naturtyper kan nu utvärderas och visar
en positiv utveckling för övervägande delen av de rödlistade arterna, övriga
skyddsvärda arter och typiska arter.
Framtagandet av en reviderad och mer detaljerad skötselplan som bygger på
en utvärdering av resultatet av skötseln hittills har blivit klar.
Kungsladugårdshällarna utgör Visby- och Vibblebornas mest uppskattade
och använda närrekreationsområde
Restaurangen vid Kungsladugården besöks av mycket folk. Dessa kan innan
eller efter måltiden direkt ta sig ut på hällarna.
Reservatet används i stor utsträckning för undervisning och som undersökningsområde av skolor på alla nivåer.
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Bunkrarna i områdets sydöstra del är nu t.ex. ett attraktivt naturrum med
information om den gotländska naturen och Kungsladugårdshällarna.
Övriga bunkrar innehåller ett café med faciliteter för allmänheten, Ett spännande militärmuseum och ett uppskattat konstgalleri.
Kungsladugårdshällarna om 50 år
De positiva resultat som kunde konstateras 10 år efter reservatets tillblivelse
har förvaltats och förstärkts.
Området besöks av tusentals besökare varje år. Ett flertal verksamheter nyttjar detta och erbjuder olika former av service såsom café, restaurang, guidningar etc.
Området runt Kungsladugårdshällarna är nu exploaterat och bebyggt i sin
helhet. Vibble och den nya stadsdelen Visborg har vuxit ihop med Visby.
Kungsladugårdshällarna bildar ett välbehövligt grönområde med fri ogenerad tillgång och kontakt med havet för de närboende. Området ger även
turister i Visby möjlighet att utan bil, till fots, ha möjligheten att besöka ett
orört gotländskt kustavsnitt när det är som bäst.
Kryssningsturister besöker området i stor omfattning genom guidade dagsturer med avstamp direkt från hamnen antingen till fots eller med buss upp
till den stora parkeringen.
Allmän inriktning för skötseln
Stora delar av reservatsområdet präglas av en öppenhet som är en omistlig del
av områdets karaktär men som nu håller på att gå förlorad till följd av igenväxning. Inriktningen är att sätta stopp för igenväxningen och att återupprätta de
öppna ytornas karaktär av så gott som helt träd- och buskfria alvarmarker. Arbetet med röjningarna prioriteras i reservatets norra del där igenväxningen går
snabbast och antalet besökare är störst. Detta är också den del av Kungsladugårdshällarna man först möts av som besökare på ön när man kommer upp för
hamnbacken. Efter det att röjningar genomförts är det avgörande att markerna
betas, senast betessäsongen efter det att röjningarna genomförts måste betet
påbörjas.
Det är viktigast att genomföra röjningar och bete på den övre platån, medan
bete på mellannivån är något mindre viktigt. Det är dock praktiskt svårt att
hindra djuren att nå mellannivån utan att sätta upp stängsel som blir klart störande för besökarna. Enklast är därför att låta djuren ha tillgång till även mellannivå och stranden, vilket får positiva effekter, åtminstone för mellannivån.
Även på mellannivå, nedanför den översta klinten, finns det visst behov av
röjningar, framförallt i branterna i den norra delen. Den södra delen av mellannivån lämnas till största delen för fri utveckling så att dess vilda karaktär utvecklas.
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I norra delen av reservatet skärmar flera skogsdungar på ett positivt sätt av
hällarna mot Toftavägen i öster. Till största delen bevaras skogarna som täta
och vilda och de får till största delen utvecklas fritt, så att deras vilda karaktär
förstärks.
Generellt för hela reservatet gäller, även i områden som lämnas för fri utveckling, att större stigar ska hållas fria från nedfallna trädstammar och grenar.
Trädstammarna kapas och flyttas, liksom grenar, till sidan om stigen.
För tallskogen i skötselområde 12 ska en annan inriktning gälla. Här ska skogens glesa karaktär bevaras och förstärkas. Skötselområdet ska ha karaktären av
en typisk gotländsk betad utmarksskog.

Skötselråd
Region Gotland avser att skapa ett skötselråd för uppföljning av skötsel och
årlig översyn och revidering av skötselplanen. Skötselråd där olika föreningar,
myndigheter, m.fl. ingår kommer gemensamt att följa upp och utvärdera skötseln av reservatet löpande. Efter hand ny kunskap dyker upp eller att man
gemensamt ser behov av att ändra skötseln samt i de fall då ny kunskap dyker
upp. All röjning och gallring samt bete kommer att ske i samråd med skötselrådet och därmed med entomologisk expertis. Eventuellt kan det bli aktuellt att
ta in kunskap utifrån när det gäller just insekter.
Öppna marker – röjningar mm
De öppna markerna inom reservatet, vilka genomgående håller på att växa
igen, ska öppnas upp genom omfattande röjningar och där det är genomförbart genom bete. I vissa delar behövs avverkning av täta bestånd av tall som
uppkommit de senaste decennierna.
Innan röjningar genomförs är det önskvärt att utreda närmare vilka konsekvenser som kan komma att uppstå för insekter. En utredning kan tänkas komma
fram till att konsekvenser kan undvikas eller mildras genom att grupper av
buskar som är viktiga för specifika insektsarter lämnas på strategiska ställen.
Självfallet kommer inga hotade, rödlistade eller sällsynta träd eller buskar tas
ner.
Bibäddar och blomplanteringar
För att gynna vissa insekter skulle man kunna anlägga bibäddar, dvs mer eller
mindre öppen sand i varma lägen, där bin och andra sandälskande insekter kan
bygga bo. Detta kan med fördel göras i anslutning till parkeringar och skyltar
och gärna kompletteras med planteringar av växter som väddklint, blåklockor,
fältvädd och blåeld, som kan gynna flera hotade arter i området. Förutom att
gynna arter kan det vara ett pedagogiskt exempel på hur man själv kan gynna
dessa insekter hemma i sin trädgård.
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Igenväxningen har tagit fart och de vida vyerna håller på att gå förlorade. Omfattande röjningar och bete är nödvändigt för att bevara områdets öppna landskap. Foto: Jens-Henrik
Kloth
Barrskog med fri utveckling
Skötselområde 4 och 10 domineras av barrträd och är relativt täta. Här är målet
att träden ska bli äldre och utveckla mycket död ved till förmån för bland annat
fåglar och insekter.
Det täta trädskiktet förhindrar dock till stor del i sig självt att buskskiktet utvecklas. Områdena eller delar av områdena kan inhägnas och ingå i beteshagar
tillsammans med öppna betesmarker.
För skötselområde 14 är det önskvärt att en särskild utredning tar reda på om
bete kan inverka negativt på förekomsten av skyddsvärda svampar i området.
Barrskog
För barrskogen i skötselområde 12 (a-d) är målsättningen att bevara och förstärka en gles struktur med många gläntor. De mest typiska, knotiga och vidkroniga träden bör gynnas och de mer rakstammiga ”produktionslika” träden
gallras bort. Detta efterliknar de förhållanden som finns i de gotländska biotoperna med hällmarkstallskogar. Områdena kan skötas genom bete och genom
återkommande gallringar. Efterhand som de solexponerade tallarna blir äldre
och utvecklar stor mängd död ved får de ökande betydelse för vedlevande insekter framförallt skalbaggar varav en del mycket sällsynta. All stående och
liggande död ved i skuggiga och solbelysta lägen sparas för att gynna sällsynta
arter som är beroende av detta substrat.
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Lövskogen – fri utveckling
Lövskog finns inom skötselområde 3, 11 och 15. Skötselområde 3 användes
som ängsmark ännu i början av 1900-talet men har nu intagits av lövträd som
redan hunnit utveckla betydande naturvärden. Lövskogen lämnas för fri utveckling. All stående och liggande död ved i skuggiga och solbelysta lägen sparas för att gynna sällsynta arter som är beroende av detta substrat. Det är dock
viktigt att säkra träd som kan vara farliga för besökare. Träd som lutar sig mot
andra träd bör kapas så att de hamnar på backen.

Med tiden kommer allt mer död ved att utvecklas i skötselområdena 3, 4 och 10, vilket ger
ökade förutsättningar för en mängd arter knutna till död ved. Här syns sidentickor (en vedlevande svamp) på en död askstam. Foto: Jimmy Holpers.
Slåttermark
Inom skötselområdena 8 och 9 finns före detta åkermarker vars karaktär av
åkermark bör behållas genom årlig slåtter. I skötselområde 9 är skötseln särskilt
viktig för bevarandet av den starkt hotade flockskivlingen. Eftersom flockskivlingen inte kan konkurrera med för mycket gräs och andra växter skall området
helst klippas två gånger, en gång i slutet av juni och en gång till i slutet av augusti. Om bara en klippning kommer till stånd så måste den ske i slutet av augusti, (uppgifter ifrån Elsa Bohus-Jensen). Exakt vilken ytterligare skötsel som
kan gynna arten är dock osäkert och bör utredas närmare.
Bete
Bete är ett effektivt sätt att hålla växtligheten i schack efter röjningsarbeten.
Bete är billigare och effektivare än manuell röjning som både är dyrt och tidskrävande. Många reservat på Gotland betas idag av lamm och de stör inte be-
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sökare utan håller sig på avstånd. Tjurar, kor eller hästar är inte aktuellt som
betesdjur i nuläget. Skulle det av en eller annan anledning behövas en annan
typ av bete ur naturvårdssynpunkt i framtiden så kommer det att ske inom
mindre och väl stängslade ytor som inte har en avhållande effekt på besökande
människor.
Betet kommer att föregås av betesförsök i de norra områdena för att närmare
ta reda på huruvida ett fortsatt bete är möjligt. Bete sker på många andra håll i
stadsnära miljöer vilket har visat sig mycket uppskattat. Sannolikt uppskattar
även besökare i Visbyområdet möjligheten att kunna se levande lamm i en naturlig miljö.
Bete kommer att prioriteras i de norra delarna av reservatet först och främst
där igenväxningen går allra snabbast. Biotopen där har växt igen till den grad
att de arter som vi vill bevara redan tar skada av att inget görs. Jämförs äldre
flygbilder så ser man att området precis som Galgberget växer igen. Hur betet
skall utformas i detalj är inte klart, det skall utredas vidare efter att reservatet
bildats genom betesförsöken inom inhägnade testytor i område 2, 4 och 5a.
Faller detta väl ut så kommer ytterligare ytor att betas. Fållindelat bete gör det
enkelt att styra betet lite tydligare samt inte beta alla områden varje år. Innan
bete provats på Hällarna är det svårt att se hur väl det fungerar. Det kan kanske
vara svårt att hitta lämpliga lantbrukare som kan och vill ha sina djur betandes
på Hällarna. Vid ett bete är Gutefår ett givet inslag i området och positivt ur
flera aspekter.
Vid ett betesförsök bör utredas vidare i vilken utsträckning bete kan användas
för skötseln av reservatet. En utredning bör även ge besked om följande:
-

Vilka djur är bäst lämpade som betesdjur med avseende på områdets
karaktär och att upprätthålla målbilden ”ett betat kulturlandskap” samt
att interagera med människor?

-

Hur påverkas förekommande naturvärden av betande djur och vilka
eventuella inskränkningar måste göras i betet för att skydda naturvärdena och hur mycket stängsel behövs för att åstadkomma detta skydd?

-

Hur bör instängslingen av området utformas, både ur anläggnings- och
övervakningssynpunkt?

-

Vilka möjligheter finns att långsiktigt engagera intresserade djurhållare
att årligen, under rätt tidsperiod, släppa till rätt sort och rätt antal djur
till reservatet?

Städning
Hela området behöver städas genom att rester från den militära tiden i form av
stenblock, nedgjutna rostiga järnstolpar, betongväggar etc. tas bort.
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Bortstädning av skräp som lämnas av allmänheten bör genomföras regelbundet.
På några ställen i reservatet, bland annat i skötselområde 8, 11 och 13 finns
stora jordhögar upplagda. Dessa stör besökarnas upplevelse av området och
ska tas bort efter samråd med entomologisk expertis.
Tillsyn av reservatet
Regelbunden tillsyn av reservatet är viktigt bland annat för att hålla uppsikt
över att anordningarna inte är skadade och att omfattande nedskräpning inte
har uppstått.
Sommartid cirka 15 juni – 15 augusti, bör tillsyn av reservatet ske minimum en
gång i veckan, vintertid kan tillsyn var tredje vecka räcka. En uppskattning är
att tillsynen i genomsnitt tar tre timmars arbetstid i anspråk vid varje tillsynstillfälle.
Utmärkning av reservatets gränser
Reservatets gränser ska märkas ut i enlighet med Naturvårdsverkets standard.
Gränsmarkeringarna ska vid behov underhållas.
Behov av fördjupade utredningar
Inom ramen för framtagandet av förslag till naturreservat har det inte varit
möjligt att fullt ut utreda och redovisa en fullständig skötselplan. Skötselplanen
kommer att utvecklas och kompletteras fram till beslut om instiftande av reservatet och även därefter.
Inom reservatet lever i storleksordningen 100 olika rödlistade arter. I många
fall är det något osäkert exakt vilken skötsel som bäst gynnar dessa arter. Det
är därför nödvändigt att sammanställa befintlig kunskap om dessa arternas krav
på sin miljö.
Innan röjningar och eventuella försök med bete genomförs är det nödvändigt
att ytterligare utreda om dessa åtgärder riskerar att påverka förekommande
naturvärden negativt, exempelvis förekomsten av insekter. Dessa är i många
fall knutna till specifika växtarter och skulle därför kunna påverkas negativt av
en allt för omfattande röjning som skötselmetod. Även ett allt för fritt bete kan
ha negativ inverkan på naturvärdena eftersom tillgången på blommor normalt
minskar vid bete.
Det är därför nödvändigt att vidare utreda vilka insekter som kan påverkas
negativt och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska en eventuellt negativ
påverkan
Utredningen bör även omfatta rödlistade arter och skyddsvärda arter från övriga organismgrupper.
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Utredningen ska visa inom vilka skötselområden förekommande naturvärden
uppträder och vilken skötsel som bäst gynnar dessa värden.
Resultatet av utredningen ska därefter redovisas som områdesvisa skötselföreskrifter i skötselplanen.

Skötselområden
Naturreservatets syfte är konkretiserat i de för reservatet uppställda målbilderna. Skötselplanen är det verktyget med vilket syftet med reservatet ska förverkligas, styra den önskvärda inriktningen, synliggöra gjorda prioriteringar och att
förverkliga den önskvärda helheten.
Nedan redovisas en början till skötselföreskrifter för varje skötselområde,
Skötselområde 1-18. Beroende på vad ovan föreslagna utredningar kommer
fram till är avsikten att de områdesvisa skötselföreskrifterna ska kompletteras
och utvecklas i riktning mot att åstadkomma de för naturreservatet uppställda
målbilderna.
Skötselområde 1
Beskrivning
Kuperad terräng mellan Trafikverkets rastplats i öster och reningsverket i väster. En hel del unga tallar och oxel, liksom enar, slån och nypon har vuxit upp
de senaste decennierna.
Målbild
Mestadels öppen terräng, men med litet inslag av tallar, oxlar och enbuskar.
Engångsåtgärder
Avverka och röj bort en stor del av tallar, oxlar, enbuskar och övriga buskar.
Spara dock ett fåtal marvuxna tallar och enstaka oxlar, liksom enstaka enbuskar
och blommande buskar som slån, hagtorn, rosbuskar.
Löpande skötsel, årligen
Röjning/bete
Löpande skötsel, vart 5:e år
Vid behov bortröjning av buskar och trädplantor som uppkommer.
Skötselområde 2
Beskrivning
Detta område är mycket viktigt eftersom det är det första besökare ser av Gotlands natur när de kommer upp för hamnbacken. Det är också ofta det första
som gästande turister och ortsbor ser av Kungsladugårdshällarna när de parkerar vid rastplatsen. Igenväxningen av området under de senaste åren har varit
kraftig. Troligen är marken här av någon anledning mer näringsrik än flertalet
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övriga öppna delar av området. Markväxtligheten är artfattig och dominerad av
högvuxna gräs som knylhavre. Buskar och unga trädplantor har här fått större
utbredning än inom andra dela av reservatet.
Ett dike som löper från skötselområde 3 i söder mynnar ut i en vattenfylld grav
som omgärdas av ett gul-rött färgat metallstaket (2012). Skogsbrynet utgör
goda förutsättningar för besökare att kunna se ett flertal fågelarter under framför allt vår och höst.
Målbild
Ett öppet överblickbart vackert område utan många buskar och trädplantor.
En inbjudande och representativ landskapsbild som lockar både bofasta och
besökare ut i den Gotländska naturen i området.
Engångsåtgärder
Prioriterat område för omgående röjningsarbeten. Röj bort nästan alla buskar
och träd på det öppna fältet. En naturlig övergång mellan öppen terräng och
skog bevaras genom att brynområden och vindskyddade gläntor bevaras. Spara
en del blommande buskar som slån, hagtorn och rosbuskar för insekter och
fåglar. Där gång/cykelvägen ansluter från rondellen lämnas ett område med
några gropar tillväxta med låga buskar. Detta område lämpar sig väl för vinterfågelmatning dit besökare kan ta sig. Sätt upp en gotlandstun kring vattengraven. Området hägnas in tillsammans med område 5a och 4 för betesförsök.
Löpande skötsel
Röjning med efterföljande bete här är av hög prioritet. Bete kan eventuellt ersättas av manuell slåtter tills betet kommer igång.
Löpande skötsel, vart 5:e år
Vid behov bortröjning av buskar och träd som uppkommer trots slåtter/bete.
Skötselområde 3
Beskrivning
Området var ängsmark, åtminstone fram till mitten av 1800-talet, troligen även
senare. Den ekonomiska kartan från 1930-talet visar att området då var öppet,
trädlöst, förutom den bård av lövträd, som ännu finns kvar och som nu är
gamla, väster om Kungsladugården och norrut.
Lövskogsområde som domineras av al och ask, med visst mindre inslag av
björk, oxel, hästkastanj och lönn. En viss andel av träden är äldre, ofta cirka
60-80 år, i vissa fall kring 100 år eller något mer. En stor del av området domineras dock av träd som är betydligt yngre, omkring cirka 30-40 år gamla.
Området är delvis mycket rikt på nedfallna stora träd och bitvis nästan oframkomligt. Andelen död ved är relativt stor, vilket har stor betydelse för en lång
rad arter. Fågellivet är av allt att döma mycket rikt under vår och försommar.
Närmast bebyggelsen är området delvis utglesat.
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Marken är genomgående fuktig eller blöt, vilket bidrar till att göra området
svårframkomligt. I en del av skogen har tidigare funnits en park med en damm.
Dammluckan är borta men fördämningsanordningen i betong finns kvar.
Ett långsmalt stråk från väster om Kungsladugården och norrut är avgränsat
som objekt med naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Detta
stråk innehåller en stor del av skötselområdets äldre träd.
Den södra delen av skötselområdet är avgränsad som sumpskog i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering.
Målbild
Tät lövskog som får utvecklas fritt och som därmed får en allt större andel
gamla träd och en ökande andel död ved. Området tillgängliggörs för att bli en
spännande målpunkt tack vare anlagda och underhållna naturstigar . Genom
delar av de fuktigare områdena i skogen kan även funktionsnedsatta vuxna och
barn samt barn och barnvagnar ta sig fram genom att det anlagts anpassade lite
bredare trägångbroar.
Engångsåtgärder
En förbindelse mellan de öppna hällarna i väster och Kungsladugården i öster
anordnas genom att en delvis spångad stig dras väst – östligt genom området.
En handikappanpassad gångbro i trä anläggs mellan gångtunneln vid rondellen
genom skogen till Kungsladugården. Döda eller levande träd som blåst omkull
och lutar sig mot andra träd säkras genom att de kapas. Den gamla dammen
återskapas ev. och vattennivån höjs något i delar av skogen genom vissa åtgärder på utlopp och diken. Holkar för bl.a. kattuggla och några särskilda tättingarter sätts upp i samarbete med Ornitologiska föreningen. Stigarna kan förses
med tillhörande informationsbroschyr eller informationstavlor som berättar
om naturen och kulturhistorien utifrån ett antal stationer.
Löpande skötsel
Naturstigen hålls fri från nedfallna stammar och grenar. Underhåll av spången
längs naturstigen.
Skötselområde 4
Beskrivning
Talldominerat skogsparti i anslutning till lövskogen i skötselområde 3. Dominerat av cirka 80-åriga tallar som är formrika och delvis rötade. Visst inslag av
döda tallar. Ett skikt av lövskog under tallarna kommer på sikt troligen att ta
över.
Målbild
Fritt utvecklad skog som blir allt äldre och får ett ökande inslag av död ved.
Engångsåtgärder
Holkar för bl.a. göktyta, stare och tornseglare sätts upp i samarbete med Ornitologiska föreningen. Området hägnas in tillsammans med område 2 och 5a för
betesförsök.
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Löpande skötsel
Fri utveckling med skogsbete
Skötselområde 5 a
Beskrivning
Hällmarker som tidigare varit mer eller mindre helt öppna utan träd och
buskar. De senaste decennierna har igenväxningen tilltagit och nu finns en
mängd buskar och unga träd. Oxlarna är inte så gamla som man skulle kunna
tro.
Målbild
Öppna återställda alvarmarker med enstaka buskar och träd.
Engångsåtgärder
Röj bort nästan all sly och alla unga trädplantor. Ta även bort de flesta oxlar
efter samråd i fält med Gotlands Botaniska Förening. En del lägre buskage för
skydd av bl.a. rastande ringtrast m.fl. arter samt buskage i direkt anslutning till
tätare skogspartier sparas dock, liksom någon enstaka gammal martall ute i det
öppna området. Spara en del blommande buskar som slån, hagtorn och rosbuskar. Ett större buskage i norra delen utpekat av Ornitologiska föreningen
som säker häckningsplats för bl.a. törnsångare sparas. Den norra delen av område 5a hägnas in tillsammans med område 2 och 4 för betesförsök.
Löpande skötsel
Röjning/bete
Löpande skötsel, vart 5:e år
Bortröjning av buskar och trädplantor som växer upp trots betet.

Nordöstra delen av skötselområde 5a. Igenväxningen med buskar och unga träd är bitvis
omfattande. Röjning och bete behöver sättas in snarast. Foto: Jimmy Holpers.
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Skötselområde 5b
Beskrivning
Tidigare öppna marker som nu har intagits av stråk av unga tallar på mager
mark som delvis växer tätt.
Målbild
Helt öppna områden, öppen alvarmark, som ger möjlighet för utsikt mot havet.
Engångsåtgärder
Avverka så gott som alla buskar och tallar efter samråd i fält med bl. a skötselrådet och framförallt Gotlands Botaniska Förening. Spara endast några få vresiga äldre tallar. Spara även en del blommande buskar som slån, hagtorn och
rosbuskar.
Löpande skötsel
Röjning/bete.
Löpande skötsel, vart 5:e år
Bortröjning av buskar och trädplantor som uppkommer trots betet.
Skötselområde 5c
Beskrivning
Hällmarker med relativt stort inslag av enbuskar.
Målbild
Hällmarker med visst inslag av lågvuxna enbuskar.
Engångsåtgärder
Röj bort buskar och trädplantor men spara delar av de lågvuxna blommande
buskar som förekommer. Innan röjningsarbete krävs samråd i fält med bl. a
skötselrådet och framförallt Gotlands Botaniska Förening.
Löpande skötsel
Röjning/bete.
Löpande skötsel, vart 5:e år
Bortröjning av buskar och trädplantor som växer upp trots betet, men spara
alltid ett antal krypande enbuskar.

Skötselområde 6
Beskrivning
Norra delen av mellannivån är smalare än i södra delen av reservatet och den
plana terrängen saknas här, terrängen sluttar mer eller mindre brant mot klintkanten. Sluttningen ger ett dramatiskt intryck genom de stora blocken som
lossnat och ligger spridda nedanför klinten. Växtlighet domineras av lövträd,
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och lövbärande buskar, främst oxel och slån. Inslaget av tallar och enar är bitvis stort och på sina ställen finns många unga tallar.
Stigen används inte i så stor utsträckning och håller på att bli svårframkomlig i
takt med att buskar och träd breder ut sig allt mer.
Målbild
Ett glest trädskikt som erbjuder besökaren som vandrar längs stigen utsikt upp
mot klinten och ut över havet. Stigen är fri från växtlighet och det går att ta sig
mellan den övre platån och mellannivån.
Engångsåtgärder
Röj bort buskar och träd som hindrar framkomligheten längs stigen. Glesa
bitvis ut trädskiktet så att upplevelsen av klinten och havet förbättras. Spara
klippoxel och svartoxbär. Bitvis behålls alla träd och buskar som beskuggar
klinten för att bibehålla ett gynnsamt mikroklimat för t.ex. vissa mossor och
snäckor. Anlägg trappor eller handledare i mellersta delen av område 6 som
fästs i berget.
Löpande skötsel
Bete. Vid behov avverkas träd och buskar som uppkommer trots betet.

Röjning behövs i skötselområde 6 för att besökarna ska kunna uppleva den dramatiska
naturen på norra delen av mellannivån. Foto: Jimmy Holpers.
Skötselområde 7
Beskrivning
Område där skjutbanans kulfång legat. Tidigare har detta varit ett mycket vik-
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tigt område för flera ytterst skyddsvärda arter av insekter, främst bin som stortapetserarbi och dess snyltare thomsonkägelbi som kan vara endemisk för Gotland. Tyvärr kan försvarsmaktens återställande av marken när kulfånget togs
bort och jämnades ut ha påverkat dessa arter negativt. Idag är området ett till
sanddominerat ruderatområde där ”skräpmarksväxter” trivs. Området bildar en
platå ut mot klintkanten. I den yttre delen, ut mot klintkanten, har en omfattande erosion uppstått under 2010 och 2011. Enligt Gotlands Ornitologiska
Förening är detta även ett bra område för övervintrande fröätande fågel.
Målbild
Ruderatområde som efterhand får en alltmer naturaliserad växtlighet. Den påbörjade erosionen avstannar av sig själv eller med hjälp av aktiva insatser.
Engångsåtgärder
Åtgärder görs för att gynna vildbin i området. Utred vilka möjligheter som kan
stå till buds för att få stopp på erosionen och behovet av att sätta in åtgärder.
Löpande skötsel
Återkommande störande verksamheter i sanden, pinnharva eller gräva, även
bränning på våren kan övervägas. Åtgärder som insådd av fröväxter och nektarväxter kan bli aktuell i delar av området. Ev. Bete
Löpande skötsel, vart 5:e år
Återskapa blottad sand i solexponerade lägen för vildbin m.fl. andra arter som
gynnas av solvarm sand. Bortröjning vid behov av buskar och trädplantor som
växer upp.
Skötselområde 8
Beskrivning
Före detta åkermark och delar av skjutbana. Den före detta åkermarken är fortfarande öppen, till största delen utan buskar och träd, utom i nordvästra delen
där buskar vandrat in. En del av skjutbanan har troligen också använts som
åkermark förr.
Målbild
Öppen gräsmark som med åren blir alltmer artrik genom hävd i form av slåtter
eller bete.
Löpande skötsel
Maskinell slåtter sent varje år efter blomning. Viktigt att höet samlas in och
helst även tas tillvara som foder. Efter slåttern kan betesdjur med fördel släppas in i området. Området kan pinnharvas varje, även bränning på våren kan
övervägas. Delar av området skulle kunna återskapas som ”allmogeåker” eftersom det tidigare har varit åkermark. Åtgärder som insådd av fröväxter och nektarväxter kan bli aktuell i andra delar av området.
Skötselområde 9
Beskrivning
Öppen sandhed som tidigare varit åkermark. Utgör växtplats för den starkt
hotade flockskivlingen (rödlistekategori EN). Området är också växtplats för
den rödlistade svampen spetsfotad champinjon (rödlistekategori VU).
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Målbild
Förekomsten av flockskivling och spetsfotad champinjon ökar så att arternas
förekomster kan betraktas som långsiktigt säkerställda.
Engångsåtgärd
Någon form av inhägnad/markering av området kan bli aktuell. Eventuellt kan
en enklare allé planteras i gränsen mot nordöst och sydöst för att markera området samt undvika uppställning av fordon eller körning på marken.
Löpande skötsel
Flockskivling är för sin överlevnad beroende av torra förhållanden och slåtter i
området. Slåtter tillämpas i slutet av juni samt i slutet av augusti, med insamling
av det avslagna. När svamparternas krav blir närmare kända tillämpas den specialutformade skötsel som bedöms gynna arterna bäst.
Skötselområde 10
Beskrivning
Tallskog med tallar i åldern 60-80 år. Glest buskskikt och troligen artfattig
markväxtlighet. Delvis luckigt trädskikt med inslag av sälg. Ut mot Toftavägen
finns en liten gräsmark, troligen före detta åkermark, som nu håller på att växa
igen. Ut mot Toftavägen finns också en dunge med asp.
Engångsåtgärder
Holkar för olika mesfåglar sätts upp i samarbete med Ornitologiska föreningen. Möjligt skulle här ett mindre område genom bränning kunna få höga naturvärden genom tillskapande av en annars numera mycket sällsynt biotop.
Målbild
Tallskog som blir allt äldre och som får ett ökat inslag av död ved. Även gräsmarken och aspdungen ut mot Toftavägen, liksom lövträd som vuxit upp i
gränsen till skötselområde 10 får utvecklas fritt. Området betas inte.
Skötselområde 11
Beskrivning
Litet område, f.d. soptipp med spridda trädgårdsväxter. Dominerande trädslag
är ung ask. Mycket spår efter grävning i form av gropar och högar.
Målbild
Lövskog som får utvecklas fritt.
Engångsåtgärder
Entomologisk expertis inkallas för att avgöra ifall jordhögarna kan tas bort eller
om de kan vara viktiga för vissa insektsgrupper. Om de tas bort kan kompensationsåtgärder göras.
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Skötselområde 12 a-d
Beskrivning
Det större delområdet 12 a är omväxlande med gläntor och dungar av tallar.
Variationsrikt och tilltalande. I vissa partier finns här stora, ståtliga enbuskar. I
delar av 12 a växer tallskogen tätare. I skogen ses både spillkråka och trädlärka.
En stor jordhög finns i södra delen av området i slutet av den gamla Toftavägen. Områdena 12 b-d har liknande karaktär som 12 a, men är genomgående
något tätare.
Målbild
Halvöppna områden med tydliga gläntor och med grupper av träd, främst tallar
där träden blir allt äldre och utvecklar död ved.
Engångsåtgärder
Bortröjning av unga tallplantor och buskar och unga träd av andra sorter där
dessa förekommer i allt för stor omfattning. Tätare tallbestånd öppnas upp
genom att även större träd avverkas, i första hand genom att yngre träd tas
bort. De mest typiska, knotiga och vidkroniga träden gynnas och de mer rakstammiga ”produktionslika” träden gallras bort. Varsamhet krävs för att undvika att något hålträd tas ner. Svart- och alvaroxbär sparas. Ved läggs på hög
både solbelyst och skyddat. Jordhögen i slutet av gamla Toftavägen tas bort. På
sikt om ekonomin tillåter bör även asfalten tas bort och vägen bli en grusväg.
Löpande skötsel
Bete/röjning. Viss utgallring av träd för att upprätthålla luckighet. I första hand
gallras yngre träd bort, medan gamla och döda träd sparas.
Löpande skötsel, vart 5:e år
Bortröjning av buskar och trädplantor som uppkommer.
Skötselområde 13
Beskrivning
Alvarmarker med ett tydligt inslag av äldre tallar och buskar av många olika
arter. Variationen av öppna ytor med god solexponering och ridåer och små
grupper av tallar och buskar skapar en stor mängd lä- och brynmiljöer, vilket är
värdefulla strukturer för insektslivet. Detta är de mest variationsrika alvarområdena inom reservatet. Det är också ett av de allra mest värdefulla områdena
för insektslivet, samt en viktig rastplats för fåglar under vår och höst. En tydlig
igenväxning av ung tall och buskar finns i området vilket gör att de öppna
ytorna och hällmarkskänslan minskar.
Målbild
Träd- och buskbärande alvarmarker med en stor andel öppna ytor men där
tallarna och buskarna skapar en rik tillgång på lä- och brynmiljöer. Områdena
bör inte bli mer beväxta än att en tydlig öppenhet och hällmarkskänsla består.
Engångsåtgärder
Avverkning och bortröjning av en del av träd och buskar för att bevara öppenheten och hällmarkskänslan. Ett visst inslag av gamla och krokiga tallar samt
klippoxel och en del blommande buskar sparas dock som skydd och föda för
insekter och fåglar. Någon enstaka tallplanta sparas också så att yngre tallar kan
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ersätta gamla tallar som dör. Svart – och alvaroxbär sparas. Röjningar sker först
efter samråd i fält med bl. a skötselrådet och framförallt Gotlands Botaniska
Förening. Skräphögarna i nordöstra delen tas bort efter samråd med entomologisk expertis.
Löpande skötsel
Bete
Löpande skötsel, vart 5:e år
Bortröjning av buskar och trädplantor som uppkommer i de öppna områdena,
viktigast är att hålla efter de områden där karsthällmarken är blottad.

Skötselområde 14 kan ingå i betesområdet om detta inte bedöms riskera förekomsten av
rödlistade svampar. Inte mindre än 8 rödlistade svamparter har observerats i området. I
övrigt gäller fri utveckling. Foto: Jimmy Holpers.

Skötselområde 14
Beskrivning
Barrskog. I östra delen dominerad av tall. I nordöst finns ett ganska stort fuktigt område som domineras av ung sälg och asp. En stor del av tallarna är cirka
100 år eller något mer. Inslaget av gran är ganska stort och ökar ju närmare
klintkanten man kommer. Här och var finns mindre trädlösa gläntor. En trappa i robust metallkonstruktion leder ner för klintkanten alldeles intill reservatets södra gräns.
Skogen i anslutning till klinten är klassad som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering.
Målbild
Barrskog som utvecklas fritt. Träden uppnår allt högre ålder och utvecklar efterhand en stor andel död ved. Fortsatt stor rikedom av rödlistade svampar.
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Engångsåtgärder
Skogsområde för fri utveckling. De naturstigar som finns, bl.a. längs kanten,
röjs fram och skyltas upp.
Löpande skötsel
Ev. möjligt mindre skogsbetesområde beroende på hur det påverkar förekomsten av svamp i skogen.
Skötselområde 15
Beskrivning
Murgrönsskogen beskrivs av många besökare som det allra finaste och värdefullaste området på hela hällarna. Troligen saknas motsvarighet i Sverige. Den
kuperade terrängen bidrar till områdets vilda karaktär. En mångfald lövträd och
buskar i form av körsbär, hallon, hagtorn, apel, rönn och oxel, många helt
övervuxna av murgröna, formar reservatets mest spektakulära område. Buskar
och murgröna bildar ofta valv över stigen. Området ger en känsla av frodig
djungel som är ovanligt på Gotland och i Sverige. Ytterligare ett antal trappor i
metallkonstruktion längs huvudstigen leder ner till den nedre plana delen av
mellanplatån där man ser och hör havet nedanför. Tidigare har här även en
trappa lett vidare ner till havet och den lilla sandstrand som finns där.
Skogen i anslutning till klinten är klassad som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering.
Målbild
Områdets vilda karaktär bevaras genom att området till största delen får utvecklas fritt, bortsett från att betesdjuren har tillgång till området och att unga
tallar hålls efter längs klintkanten. Inslaget av död ved ökar efterhand. Besökare
tar sig lätt mellan de olika nivåerna och ända ner till sandstranden.
Engångsåtgärder
Gallra bland de unga tallarna i området mellan stigen och den nedre klinten.
Området röjs ur säkerhetsaspekt från utstickande grenar. Metallpinnar och
rötter som sticker upp farligt på en del ställen ur marken sågas bort. Den nedersta biten av den befintliga trappan lagas/gjuts. Den trappa som en gång
funnits allra längst söderut mellan mellanplatån och sandstranden nere vid havet återanläggs. Ett stickspår genom den finaste murgrönsdjungeln märks upp
och skyltas med lämplig information. Vid behov för att skydda de marktäckande murgrönsmattorna mot allt för mycket slitage från besökare kan ett lägre
räcke av trä sättas upp för att uppmana besökare att inte gå utanför stigen.
Löpande skötsel
Håll efter föryngringen av tall i området mellan stigen och den nedre klintkanten, för att bevara framkomligheten till kanten samt behålla den visuella kontakten med havet. Ta bort grenar och kvistar som sticker ut över stigen.
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Djungeln av lövträd och murgröna i skötselområde 15 är spektakulär. Foto: Jimmy Holpers.

Skötselområde 16
Beskrivning
Barrskog dominerad av tall som till stora delar är 100-årig eller något äldre.
Bitvis stort inslag av gammal och senvuxen gran. Murgrönan har stor utbredning och klättrar ofta på trädstammarna. I brynen växer ofta enbuskar och
unga tallar, ibland tätt.
Skogen i anslutning till klinten är klassad som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering.
Målbild
Gammal barrskog som efterhand uppnår allt högre ålder och som utvecklar ett
allt större inslag av död ved. Utsikten och tillgängligheten från stigen mot havet
bevaras eller förbättras.
Engångsåtgärder
Gallra hårt bland buskarna och de unga tallarna i området mellan stigen och
den nedre klinten efter samråd i fält med bl. a skötselrådet och framförallt Gotlands Botaniska Förening.
Löpande skötsel
Håll efter föryngringen av tall i området mellan stigen och den nedre klintkanten, för att bevara kontakten med havet.
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Skötselområde 17
Beskrivning
Öppet område med klapperstensvallar, nästan helt utan träd och buskar. Igenväxningen går långsamt här på grund av den magra marken och att området är
helt öppet för vinden. Stigarna från norr och söder leder till ett vackert vattenfall mitt i området. Vid vattenfallet finns en naturlig passage mellan de olika
nivåerna.
Målbild
Öppet område med mycket litet inslag av träd och buskar. Träden nedanför
vattenfallet sparas.
Engångsåtgärder
En enkel handledare anläggs och fästs i berget för att besökare enklare skall
kunna ta sig mellan de olika nivåerna. En skylt sätts upp med information om
geologi och hydrologi, slukhål och erosionen av Gotländska kusten m.m. i anslutning till vattenfallet. Den nyligen skapade ”Trojaborgen” samt klotter tas
bort.
Löpande skötsel.
Ev. bete
Skötselområde 18
Beskrivning
Detta skötselområde består av den nedre klintbranten, stranden och vattenområdet inom reservatet. Stranden består omväxlande av grövre sand och klappersten. I södra och mellersta delen av reservatet är strandremsan lite bredare.
Dessa bredare partier bryts av sträckor där klinten stupar brant i vattnet. Det är
därför inte möjligt att vandra längs stranden genom hela reservatet utan att gå
ut i vattnet längs vissa sträckor.
Målbild
En strandremsa som är lättillgänglig genom att trappor anlagts på ett par ställen. Upplevelsen av stranden störs inte av ilandflutet skräp.
Engångsåtgärder
Trappor anläggs på ett par ställen både i norra och i södra delen av reservatet
för att besökare skall kunna ta sig ner till vattnet från den nedre platån.
Löpande skötsel
Städning av stranden minst en gång om året.
Uppföljning och dokumentation
Alla skötsel- och förvaltningsåtgärder ska dokumenteras genom att utförda
åtgärder och kostnader för dessa kontinuerligt antecknas. Effekterna av skötseln ska dokumenteras genom att iakttagelser antecknas och genom att flertalet
skötselområden fotograferas (helst från fasta fotopunkter) ungefär vart femte
år.
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Uppföljningsbara mål
Nedan preciseras uppföljningsbara mål, indikatorer och uppföljningsmetoder
för reservatet.
Mål för biologiska värden
Den övervägande delen av området rödlistade arter ökar i antal
Uppföljande inventeringar av de rödlistade arternas utbredning och antal visar att
så är fallet
Förekomsten av ”typiska arter” utpekade i Natura 2000-systemet ökar i områdets betade marker
Uppföljning av vegetationens utveckling
Mål för reservatet som besöks- och studieområde
Antalet besökare ökar och är fortsatt högt
Räkning av antalet besökare
Antalet skolor som använder reservatet för undervisning ökar och är fortsatt
konstant högt
Intervjuer med närbelägna skolor, gymnasiet och högskolan
Antalet genomförda guidade vandringar för turister i reservatet ökar och är
fortsatt konstant högt
Intervjuer med turistorganisationer
Besökarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med upplevelsen av området
Besökare intervjuas
Besökarna uppfattar att informationen om området är god
Besökare intervjuas
Flertalet besökare uppfattar att tillgängligheten till områdets olika delar är god
Besökare intervjuas

Beräkning av kostnader för skötseln
Till beslutet för reservatet återges en förteckning över föreslagna åtgärder och
beräknad kostnad för att genomföra dessa. Angivna kostnader utgör uppskattade kostnader. De verkliga kostnaderna för åtgärdernas utförande beror bland
annat på hur åtgärderna utformas i detalj och de priser som erbjuds av olika
utförare efter upphandling. Det går möjligtvis att finansiera delar av kostnaderna för vissa naturvårdsåtgärder med hjälp av en del möjliga bidrag som går att
söka.
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