3266 Burggatskog
Kommun

Totalareal

Objektskategori

Gotland
14c
U1

Markägare

Fortifikationsverket

Areal produktiv skogsmark

108 ha
0 ha

Areal skyddszon

Naturgeografisk region

Areal värdekärna
Areal utvecklingsmark

Areal land
Areal vatten

205 ha
205 ha
0 ha
174 ha

Areal arronderingsmark

Kriterier för urval
•
•
•

Större naturskog
Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
Ingår i värdefull barrskogstrakt

Beskrivning av området
Barrskogsområde som delvis ligger ovanför, delvis
nedanför den bergsbrant som sträcker sig från
Stavsklint ned mot Marsängen på Tofta skjutfält.
Trädslagssammansättningen i området är mycket
varierande: inom vissa delar dominerar tall, inom
andra gran. Många av tallarna är gamla och
spärrgreninga, medan granarna överlag är senvuxna.
Inom området förekommer riktligt med död ved i form
av stående döda träd, högstubbar, lågor m.m; den stora
mängden död ved är i stor utsträckning ett resultat av
den militära övningsverksamheten. Något skogsbruk
har inte förekommit i området sedan början av 1900talet. Området är rikt på lavar (bl.a. kattfotslav) och
mossor (bl.a. blåmossa, platt fjädermossa och västlig
hakmossa). I den mellersta delen av området finns en
rik förekomst av röd skoglilja. I den nedre delen av
området, söder om Blåhäll, finns en del mindre
våtmarker av källmyrskaraktär. Här finns också en
lokal för den mycket sällsynta dolkstekeln Scolia hirta.

I Burggatskog på Tofta skjutfält finns stora mängder död ved.

0 ha
0 ha

Länsstyrelsens bedömning
Burggatskog utgör ett mycket värdefullt
naturskogsområde med gamla tallar och senvuxna
granar. Den exceptionellt rika förekomsten av död ved
torde sakna motsvarighet på övriga Gotland. För att
naturvärdena

Skala 1:30 000

skall kunna bevaras, är det viktigt att inga
avverkningar sker och att inga åtgärder vidtas för att
rensa området från död ved. Av den anledningen är det
angeläget att området skyddas.

3712 Ryssnäs
Kommun

Totalareal

Objektskategori

Gotland
14c
O

Markägare

Fortifikationsverket

Areal produktiv skogsmark

66 ha
0 ha

Areal skyddszon

Naturgeografisk region

Areal värdekärna
Areal utvecklingsmark

Areal land
Areal vatten

Areal arronderingsmark

213 ha
210 ha
3 ha
88 ha

0 ha
0 ha

Kriterier för urval
•
•
•
•
•

Sammansatta ekosystem
Värdefull livsmiljö för rödlistade arter
Särskild betydelse för friluftsliv
Särskild betydelse för kulturmiljövård
Berör föreslaget Natura 2000-objekt

Beskrivning av området
Ryssnäs utgör den allra sydligaste delen av Fårö. Den
norra delen av området är bevuxen med gles och
betespräglad tallskog, där många av tallarna har en
betydande ålder. I de ge gamla solexponerade tallarna
lever larver av flera arter vedlevande insekter, och bl.a.
förekommer här jättevedbock. Här finns också två
mindre våtmarker, Hyluvät och Graunkullamyr, som i
Länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts ha högt
(klass 2) respektive särskilt högt värde (klass 1) från
naturvårdssynpunkt. Den södra delen av området
upptas av öppna fårbetesmarker med vackra,
välutbildade klapperstensvallar. På den södra delen av
udden häckar fåglar som fiskmås (ca 50 par),
silvertärna (ca 25 par)och småtärna (15-20 par).På den
östra delen av Ryssnäs ligger den s.k. Engelska
kyrkogården, och hela området är sommartid ett
välbesökt utflyktsmål.
Jättevedbocken, Ergates faber, en av Sveriges största skalbaggar,
förekommer på Ryssnäs.

Länsstyrelsens bedömning
Mycket värdefull betesmark - klass 1 i länets Ängsoch hagmarksinventering - som i sin norra del är
bevuxen med tallskog med stort inslag av gamla tallar.
Den sydligaste delen av området hyser ett rikt fågelliv
med bl.a. länets förmodligen största koloni av
småtärna.

Skala 1:20 000

Mot bakgrund av områdets stora naturvärden, behovet
av att genomföra vissa skötselåtgärder liksom
områdets betydelse för det rörliga friluftslivet är det
angeläget att det inte exploateras med bebyggelse eller
på annat sätt efter det att militären lämnat området.

