REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 15-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09041
Områdesnamn: UPPSTAIGS URSKOG
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6J SO, 6J SV, Mittpunkt: 6J 4f 24
Areal: 27 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m
Riksvärde
skogslandskap

barrnaturskog

flora
fauna

Värdeomdöme: Unik, orörd blandskog, ca 300 år gammal. Rikt fågel- och insektsliv.
Huvudkriterier:
B. Gammal blandskog (natururskog).
Stödkriterier: Representativitet, naturlighet.
Förutsättningar för bevarande: Att ingen avverkning sker i området. För mycket besök i området kan
leda till störningar av fågellivet och slitageskador.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
Området berör område av riksintresse för friluftsliv nr I 4 Gotlandskusten.
Uppstaig är av regeringen föreslaget Natura2000-område.
Områdets huvuddrag:
Naturreservatet omfattar ett nästan 1,5 km2 stort skogsområde som från väg 631 sträcker sig norrut
mot Histilles och Ängmansvik. Delar av reservatet har en urskogsartad karaktär, och framför allt norr
om Hällträsk hittar man åtskilliga tallar och granar som är 250-300 år gamla. Här finns det också gott
om torrträd och s k lågor, d.v.s. trädstammar som har fällts av vinden och sedan fått ligga kvar och
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långsamt förmultna. I den mellersta och södra delen av reservatet finns flera våtmarker, varav Hällträsk
är den största. Öster om Hällträsk ligger ett stort gravfält från yngre järnålder med ett drygt 50-tal
stensättningar och en domarring. Inne i skogen domineras markvegetationen av olika arter
skogsmossor, som ibland bildar en tät, mjuk matta, ris som blåbär, lingon och ljung samt örter som
vitsippa, blåsippa, stenbär, ekorrbär, linnéa och skogsstjärna. Här och var finns täta bestånd av
ormbunken örnbräken, och på flera ställen slingrar sig revlummer fram över marken. Den vackra vita
skogsliljan hör till områdets vanligaste orkidéer. I våtmarkerna domineras vegetationen av ag och olika
arter starr. Inom reservatet förekommer flera sällsynta arter mossor, lavar och svampar. Många insekter
och andra smådjur gynnas av rik tillgång på döda och döende träd, och i Uppstaig har bl a påträffats
mer än 300 olika arter skalbaggar. Även fågellivet är förhållandevis rikt, och till områdets häckande arter
hör bl a gärdsmyg, större hackspett, spillkråka och pärluggla. Vissa år häckar även duvhök.
Anmärkningar:
Referenser:
Gotlands kommun, 1995: Vision Gotland 2010.
Länsstyrelsen i Gotlands län, 1984: Värdefull natur på Gotland.
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