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Sammanfattning 
Naturcentrum AB har på uppdrag av SMA Mineral AB genomfört en naturvär-
desinventering på fältnivå enligt NVI SS199000 med tilläggen fördjupad invente-
ring av skyddsvärda arter och kartering av Natura 2000-naturtyper inom fastig-
heten Klinte Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5], Klinte-
hamn. Inventeringsområdet omfattar drygt 220 hektar och utgörs mesta dels av 
barrskogsbestånd i varierande ålder och hyggen samt mindre partier med aktiva 
kalkbrott, en kraftledningsgata, skogsbilvägar och kärr.  
 
Generellt är det ett större jorddjup ju längre mot sydost man kommer. Alvarskogs-
prägeln är därför tydligast mot nordväst. Emellertid så är den siste biten mot 
gränsen i nordväst ganska starkt sluttande och frodigare än någon annan del. 
 
Fastigheten Klinte Klintebys 1:4 inventerades även översiktligt av Naturcentrum 
AB under 2015 (juni, juli och oktober), men då som en mindre del i ett ca 500 ha 
stort område mellan Fröjel och Klinte, sydost om Klintehamn (Bohman m.fl 2015). 
Artfynd som gjordes i eller i direkt anslutning till Klinte Klintebys 1:4 2015-års in-
ventering presenteras även kortfattat i denna rapport.  
 
2017-år inventering omfattade fältbesök i såväl juli som oktober och resulterade i 
att 25 naturvärdesobjekt (sammanlagt knappt 72ha) identifierades inom fastig-
heten Klinte Klintebys 1:4. Bedömningen är att ca 20 % av inventeringsområdet 
har höga eller mycket höga naturvärden (klass II och I) enligt denna mer detalje-
rade inventering. Resterande delar har lägre värden.  
 
Tillsammans med artfynden från Naturcentrums inventeringar 2015 och rapporte-
rade fynd på Artportalen har totalt 49 rödlistade arter och 16 arter som är skyd-
dade enligt Artskyddsförordningen noterats inom fastigheten. Därtill finns ytterli-
gare 13 rödlistade arter och 8 skyddade arter noterade strax utanför fastigheten 
Klinte Klintebys 1:4. Av de rödlistade arterna utgör svampar fler än hälften och av 
de skyddade arterna utgör orkidéer hälften av arterna.  
 
Totalt noterades ca 760 förekomster av rödlistade arter inom Klinte Klintebys 1:4 
vid Naturcentrums inventeringar 2015 och 2017. Av dessa utgörs drygt 500 av de 
fyra arterna backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum num-
mularium (NT), jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (VU). 
Dessa fyra arter är alla mycket vanliga på Gotland.  
 
Naturtypskarteringen resulterade i att ungefär 47 hektar fördelade på 20 olika 
ytor inom Klinte Klintebys 1:4 utgörs av naturtyper listade Art- och habitatdirekti-
vet. De identifierade naturtyperna är nordiskt alvar (6280a), kalkfuktäng (6410a), 
kalkkärr med ag (7210), rikkärr (7230), västlig taiga (9010) och skogsbete (9070).  
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Genomförande 

Uppdrag 
På uppdrag av SMA Mineral AB har Naturcentrum AB utfört naturvärdesinvente-
ringar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 öster om Klintehamn, Gotland. Inven-
teringen ska användas som underlag för och MKB rörande kalkbrytning. 
 
Detaljerade beskrivning av metodik framgår av Bilaga 1 – Metod. 
 
Inventeringsområdet framgår av figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Inventeringsområdet Klinte Klintebys 1:4 och gräns för sökt brytområde.  
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Resultat 

Informationskällor - tidigare kända uppgifter 

Naturinventeringar 
Uppgifter om biologisk mångfald inom inventeringsområdet finns i följande källor  
•  Skogsstyrelsens Skogens pärlor  
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur. 
• ArtDatabankens Observationsdatabas och ArtPortalen.se. 
• Fröberg, L. 2013. Inventering av kärlväxter på Klintebys 1:4, Klinte sn, SV Got-

land. Rapport 9 sidor. Påuppdrag av geolog Stellan Ahlin 
• Segerlind, D. 2016. Naturvärdesinventering av Klinte Klintebys 1:4 på Gotland 

2016. Rapport Ecocom AB på uppdrag av Stenproduktion Gotland AB. 
• Wizén, O. 2013. Fågelförekomster vid stenbrottet Klintebys 1:4 i Klinte, Got-

land. På uppdrag av Schübergs Gräv och Schakt. 

 

Inventeringsresultat 

Områden som saknar naturvärde 
Områden som bedömts sakna betydelse för biologisk mångfald består främst av 
yngre och brukade skogsmarker och hyggen som i sitt nuvarande tillstånd inte bi-
drar till mångfald inom arter, mellan arter eller ekosystem, annat än i mycket 
ringa grad. 

Naturvärdesobjekt 
Vid inventeringen identifierades 25 naturvärdesobjekt. Katalog med samtliga na-
turvärdesobjekt finns på sidan 9. 
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Karta 1. Identifierade naturvärdesobjekt inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.  

 

Naturvårdsarter 
Tillsammans med artfynden från Naturcentrums inventeringar 2015 och rapporte-
rade fynd på Artportalen noterades totalt 50 rödlistade arter och 16 arter som är 
skyddade enligt Artskyddsförordningen inom fastigheten. Därtill finns ytterligare 
13 rödlistade arter och 8 skyddade arter noterade strax utanför fastigheten Klinte 
Klintebys 1:4. Av de rödlistade arterna utgör svampar fler än hälften av arterna 
och av de skyddade arterna utgör orkidéer hälften av arterna.  
 
Totalt noterades ca 760 förekomster av rödlistade arter inom Klinte Klintebys 1:4 
vid Naturcentrums inventeringar 2015 och 2017. Av dessa utgörs drygt 500 av de 
fyra arterna backtimjan Thymus serpyllum (NT), ljus solvända Helianthemum num-
mularium (NT), jordtistel Cirsium acaule (NT) och loppstarr Carex pulicaris (NT). 
Dessa fyra arter är alla mycket vanliga på Gotland.  
 
Några mycket sällsynta arter har också noterats under inventeringsarbetet; frost-
fläck Reichlingia zwackhii (CR) (inom buffertzonen mellan brottet och väg 141), 
sammetsbockrot Pimpinella saxifraga subsp. nigra (EN) (en äldre fynd från natur-
värdesobjekt 2), och blek fagerspindling Cortinarius catharinae (DD). 
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Karta 2. Platser med noteringar av rödlistade arter förutom de fyra mest fre-
kventa (backtimjan, ljus solvända, jordtistel och loppstarr) inom och intill fastig-
heten Klinte Klintebys 1:4.  
 
 

 
Foto 1: Blek fagerspindling Cortinarius catharinae är en av de sällsyntare arterna i 
området.  
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Redovisning av naturvärdesobjekt 

Objekt ID: 1  3,8 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: (Igenväxande) skogsbete  
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete 
Beskrivning: Området utgörs av småkullig kalkbarrskog med flera små mer eller 

mindre beskuggade klintavsatser. Uppe på några av klintarna finns stenhögar 
som kan vara kulturhistoriska lämningar, möjligen fornlämningar. Tall domine-
rar i antal träd men graninslaget är stort. Ett påtagligt inslag av gamla träd av 
både gran och tall finns. Området förefaller vara ett igenväxande skogsbete 
där igenväxningen till stor del utgörs av slån och en. Här finns ett stort inslag av 
(taggiga) buskar och inte så mycket öppna gläntor längre. I området har en del 
naturvårdsarter påträffats i relativt små populationer. 

Sällsynthet och hot: (Internationellt) hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Hög ålder, gamla träd, klintar, sparsamt med död ved 
Naturvårdsarter: Lundskafting, purpurknipprot§, färgmåra, långbladig spåtistel, 

guldlockmossa, gammelgranslav, kruskalkmossa, nålkvastmossa 
Artrikedom: Måttligt artrikt, men svampfloran ej känd. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Troligen viss trädkontinuitet, men biotopen har förändrats under se-

nare decennier. Nära högsta klass men bedömdes ej så pga att det rör sig om 
ett i relativt sen tid igenväxande skogsbete. Misstänkta fornlämningar. 
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Objekt ID: 2  4,0 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: (Igenväxande) skogsbete 
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete 
Beskrivning: Området utgörs av småkullig kalkbarrskog med flera små mer eller 

mindre beskuggade klintavsatser. Uppe på några av klintarna finns stenhögar 
som kan vara kulturhistoriska lämningar, möjligen fornlämningar. Här finns ett 
ganska stort inslag av gran i 150 års-åldern och här finns också inslag av en del 
fina hasselbuketter. Även i detta område finns en hel del lövbuskar (getapel, 
hagtorn, brakved mm). Helt säkert är även detta ett övergivet skogsbete. På de 
många gamla granarna växer gammelgranslav och på några av dem kattfotslav. 
Området är rikt på kalkkrävande mykorrhizasvampar (se nedan). 

Sällsynthet och hot: (Internationellt) hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Hög ålder, gamla träd, sparsamt med död ved 
Naturvårdsarter: Lundskafting, backskafting, färgmåra, backtimjan (NT), ljus 

solvända (NT), kal tallört, långbladig spåtistel, guldlockmossa, alléorangelav, li-
ten punktlav, rostfläck, glansfläck, kattfotslav, gammelgranslav, kruskalkmossa, 
nålkvastmossa, kragjordstjärna, kryddspindling, granrotspindling (VU), svart-
grön spindling (VU), flattoppad klubbsvamp (NT), Cortinarius russeoides (NT), 
stor granspindling (VU), Cortinarius barbarorum (NT), gulsträngad fagerspind-
ling (EN), mjölmusseron (NT), gul lammticka (VU), äggspindling (NT). Äldre 
fynduppgift rörande sammetsbokrot (EN) (Fröberg 2013). 

Artrikedom: Hög artrikedom, särskilt gällande svampflora. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Troligen lång trädkontinuitet, men biotopen har förändrats under se-

nare decennier. Mycket nära högsta klass men bedömdes ej så pga att det rör 
sig om ett i relativt sen tid igenväxande skogsbete. Misstänkta fornlämningar. 
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Objekt ID: 3  0,6 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Myr 
Biotoper: Agmyr 
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr 
Beskrivning: Området utgörs av en liten agmyr med rik flora. Agen dominerar inte 

någon del utan området har mer vät- eller fuktängskaraktär. I den södra delen 
växer gott om orkidén kärrknipprot liksom någon av underarterna av ängsnyck-
lar. 

Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vatten, rik flora 
Naturvårdsarter: Gotlandsag, axag, kärrknipprot §, ängsnycklar §, höstspira, slåt-

terblomma, lökgamander, vattenmynta 
Artrikedom: Relativt rik flora. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Artrikedomen är på sikt hävdberoende. Biotopen under viss igenväx-

ning. 
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Objekt ID: 4  1,5 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Alvar 
Natura 2000 naturtyp: 6280 Alvar 
Beskrivning: Området utgörs av ett litet men ändå ganska högklassigt alvar med 
glest med tallar och en hel del enbuskar. Området är dock under igenväxning och 
ohävdat. Bland örterna märks en rik förekomst av backtimjan, ljus solvända och 
orkidén brudsporre. Här finns också inslag av alvarlavar på marken. Området är 
rikt på dagfjärilar, bland annat så finns en hel del svartfläckig blåvinge här. 
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Hällar, gamla tallar, rik flora 
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, brudsporre §, backtimjan (NT), ljus solvända 

(NT), jordtistel (NT), svartfläckig blåvinge (NT), bredbrämad bastardsvärmare 
(NT), praktbrunört, färgmåra, kalkmossor, knagglavar, Placidium pilosellum, 
traslav, korallorangelav. 

Artrikedom: Rik flora av örter och lavar. Rik lägre fauna. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Artrikedomen är på sikt hävdberoende. Biotopen under viss igenväx-

ning. 
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Objekt ID: 5  2,3 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Trädklädd kalkfuktäng 
Natura 2000 naturtyp: 6410a Kalkfuktäng 
Beskrivning: Området utgörs av en kalkfuktäng med glest stående äldre tall och en 
hel del brakved och en. Området är ganska kraftigt igenväxande. Fältskiktet domi-
neras av loppstarr, älväxing och blåtåtel. Här finns också en hel del orkidéer, 
främst brudsporre och kärrknipprot. 
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Enstaka gamla tallar, rik flora, fuktig kalkmark 
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, brudsporre §, loppstarr (VU), ängsstarr (NT), 

kustarun, 
Artrikedom: Relativt artfattigt, men några naturvårdsarter förekommer rikligt. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Artrikedomen och naturtypen är hävdberoende. Biotopen under 

kraftig igenväxning. 
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Objekt ID: 6  1,4 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Myr 
Biotoper: Kalkfuktäng 
Natura 2000 naturtyp: 6410a Kalkfuktäng 
Beskrivning: Området utgörs av en kalkfuktäng på ett hygge. Området har mycket 
körskador. Här finns en del botaniska värden, bland annat så finns flera orkidéer. 
Fältskiktet domineras av loppstarr. 
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Rik flora, fuktig kalkmark, viss källpåverkan 
Naturvårdsarter: skogsknipprot §, purpurknipprot §, brudsporre §, praktsporre §, 

loppstarr (VU), ängsstarr (NT) 
Artrikedom: Relativt artfattigt, men några naturvårdsarter förekommer rikligt. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Området verkar vara tillfälligt öppet. Tidigare skog med mindre glän-

tor och nu på väg mot skog igen. 
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Objekt ID: 7  0,3 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Alvar 
Natura 2000 naturtyp: 6280 Alvar 
Beskrivning: Området utgörs av en liten alvarvät och tillika vändplan. Även en del 
torrare alvar i kantzonen och längs en grusväg ingår i objektet. Här finns en rik 
flora och även lite alvarlavar och dessutom EU-mossan styv kalkmossa. 
Sällsynthet och hot: Hotad naturtyp 
Biotopkvalitéer: Rik flora, fluktuerande vattennivåer 
Naturvårdsarter: Styv kalkmossa (N2000), backtimjan (NT), ljus solvända (NT), 

jordtistel (NT), tegellav, knagglavar, smalflikig gelélav, brudsporre §, gråfing-
erört? (EN) 

Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter med tanke på den 
lilla ytan. 

Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Hävd- eller störningsgynnad naturtyp. Hade ytan varit större hade 

den klassats som högsta värde, klass 1. 
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Objekt ID: 8  0,7 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Barrsumpskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Området utgörs av ett skogklätt fuktstråk nedanför en klintkant. I be-
ståndet finns inslag av gamla träd. Objektet är lämnat som en hänsynsyta, men 
skadat av intilliggande avverkning. Loppstarr förekommer rikligt. 
Sällsynthet och hot: Relativt vanlig typ av hänsynsyta. 
Biotopkvalitéer: Gamla träd, rörligt markvatten, hög luftfuktighet 
Naturvårdsarter: Loppstarr (VU), purpurknipprot §, gammelgranslav, kattfotslav 
Artrikedom: Måttligt artrikt. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Ligger nära klass 4, dvs är i den nedre delen av vad som redovisas i 

denna inventering. 
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Objekt ID: 9  2,7 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Buskalvar 
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar 
Beskrivning: Området utgörs av alvarskog som huggits ur för kanske 20 år sedan. 
Idag finns utställda gammeltallar och en hel del buskage mellan de öppna häl-
larna. Genom området löper en brukningsväg som haft en viktig funktion för att 
släppa in ljus. Här finns en relativt rik flora med flera alvarväxter. De finaste de-
larna ligger i söder där det nog kan vara kontinuitet som öppen mark. 
Sällsynthet och hot: Sällsynt och hotad naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna 
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), 

uddögontröst, praktbrunört, liten sandlilja, stor kustruta, slåtterfibbla (VU), 
fältvädd, fältsippa, toppjungfrulin (VU) (tidigare inv), vanlig jungfrulin, har-
mynta, stor stjärnfruktlav, kragjordstjärna, ekvaxskivling (NT) 

Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Ligger nära klass 1, men pga att biotopen är under kraftig förändring 

och igenväxande och utan hävd bedöms den ligga i klass 2. 
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Objekt ID: 10  6,4 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Öppet alvar 
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar 
Beskrivning: Objektet utgörs av en kraftledningsgata med till övervägande delen 
alvarvegetation. Tydligaste alvarkaraktären finns i den norra delen. Här kan en del 
nog också ha kontinuitet som öppen mark men i övrigt har det varit skog historiskt 
och moss- och lavfloran är därför något mindre välutvecklad. Emellertid så är flo-
ran rik i hela området. Intill gamla barrträd och senvuxna krattekar i kanterna 
finns också rödlistade mykorrhizasvampar. Särskilt blek fagerspindling har få fynd 
på Gotland (troligen ganska förbisedd då den är mycket lik flera andra fegerspind-
lingar). 
Sällsynthet och hot: Sällsynt och hotad naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna 
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, brudsporre §, persnycklar §, backklöver (NT), 

backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), fältvädd, fältsippa, har-
mynta, gullviva, praktbrunört, stor stjärnfruktlav, korallorangelav, ekvaxskivling 
(NT), blek fagerspindling (DD), blåfotad fagerspindling (VU), Cortinarius barba-
rorum (NT) 

Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Då området ganska nyligen varit skog är klassningen som alvar lite 

tveksam men eftersom en hel del alvarväxter verkar börjat etablera sig här 
gjordes den bedömningen. Dock så saknas stora delar av växtsamhället ännu 
vilket hindrar området att klassas som klass 1. 
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Objekt ID: 11  18,3 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalktallskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Området utgörs av ett ungskogsbestånd av tall med enstaka äldre 
tallöverståndare. Gissningsvis avverkades den tidigare skogen för ca 20 år sedan. 
Här finns en hel del små kalkhällar och det finns en påtaglig alvarkaraktär på och 
kring dessa även om denna snabbt kommer att försvinna igen. Området är på så 
sätt i lite av en älsklig fas. Backtimjan förkommer ganska rikligt på torrare dela. 
Fuktigare partier hyser loppstarr i ganska rik mängd. Viktigt område för svart-
fläckig blåvinge just nu. Intill gamla tallar finns enstaka rödlistade mykorrhi-
zasvampar. 
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland. 
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna 
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), svartfläckig 

blåvinge (NT), loppstarr (VU), brudsporre §, ängsstarr (NT), toppjungfrulin (VU) 
(tidigare inv), persnycklar §, tvåblad §(tidigare inv), sexfläckig bastardsvärmare 
(NT), denises spindling (NT), slemringad vaxskivling (VU), svartgrön spindling 
(VU) 

Artrikedom: Hög artrikedom och rikligt med naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Första intrycket av objektet är att det rör sig om ett helt trivialt om-

råde, men den rika förekomsten av blommande örter liksom en rad andra röd-
listade naturvårdsarter gör att området kvalificerar sig som ett naturvärdesob-
jekt. 
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Objekt ID: 12  0,1 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Småvatten. 
Biotoper: Antropogent småvatten 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Området utgörs av en liten damm i den äldre kalktäkten. Bottnen do-
mineras helt av någon kransalg. Vid kanten växer ett bestånd av gotlandssvalting 
liksom några plantor ävjestarr. Dammen är också tillhåll för mindre vattensala-
mander och gotlandssnok. 
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland. 
Biotopkvalitéer: Gamla träd, berghällar, rik flora och lägre fauna 
Naturvårdsarter: Gotlandssnok § NT, mindre vattensalamander §, gotlandssval-

ting, ävjestarr. Blodigel har rapporterats från dammen 2016 (Artportalen.se). 
Artrikedom: Inte alls artrikt men här finns några starkt specialiserade arter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Lägre fauna inte studerad. 
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Objekt ID: 13  1,2 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Ängs och betesmark 
Biotoper: Trädklätt alvar 
Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar 
Beskrivning: Området utgörs av ett litet område med alvarkaraktär omgivet av ca 
20 årig tallungskog. På och runt hällarna finns en relativt rik flora med arter som 
grusslok och backtimjan. 
Sällsynthet och hot: Hotad internationellt sällsynt naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Berghällar, rik flora och lägre fauna 
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), svartfläckig 

blåvinge (NT), brudsporre §, persnycklar §, harmynta, backglim, grusslok. 
Artrikedom: Tämligen rikt på naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Objektet blev kraftigt påverkat av intilliggande avverkning och nu av 

skogens återväxt. 
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Objekt ID: 14  5,3 ha 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalkbarrskog 
Natura 2000 naturtyp: 9010 Tajga 
Beskrivning: Objektet utgörs av riktigt gammal kalkbarrskog. Den nordöstra kan-
ten ligger lite högre och har inslag av berghällar medan den västra är lägre. I söder 
finns ett fuktstråk i kanten mot ett hygge. I objektet generellt finns ett rikt inslag 
av riktigt gamla granar som bildat kloner med rotslående grenar mm. Området 
har lång ekologisk kontinuitet och en mycket rik och exklusiv flora mykorrhi-
zasvampar och även en del intressanta lavar på granar och enar. 
Sällsynthet och hot: Hotad internationellt sällsynt naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Gamla granar, enar och tallar, rik flora och extremt rik svampflora 
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, jordtistel (NT), backtimjan (NT), ljus solvända 

(NT), backsmörblomma (NT), loppstarr (VU), svartfläckig blåvinge (NT), brud-
sporre §, havstulpanlav, kattfotslav, rostfläck, glansfläck, Cortinarius violace-
omaculatus (VU), blåfotad fagerspindling (VU), Cortinarius barbarorum (NT), 
Cortinarius russeoides (NT), kungsspindling (NT), äggspindling (NT), duvspind-
ling (VU), tallpraktspindling (VU), svartgrön spindling (VU), gulsträngad fager-
spindling (EN), blekspindling (VU), denises spindling (NT), vit taggsvamp (VU), 
bittermusseron (NT), granrotspindling (VU), Ramaria ”safraniolens”, rödbrun 
jordstjärna, blå slemspindling, olivspindling 

Artrikedom:  Mycket rikt på naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Toppobjekt. 
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Objekt ID: 15  7,8 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalkbarrskog (Igenväxande skogsbete) 
Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete 
Beskrivning: Objektet utgörs av ett igenvuxet gammalt skogsbete på kalk. Bestån-
det är talldominerat med rikligt av enbuskar och spridda granar. Det är hög ålder 
på tallen och en del av granarna. Här finns ett visst inslag av hävdgynnade växter 
och fläckvis är det alvarkaraktär längst i söder. Området har en gradvis övergång 
från det naturskogsartade område 14. Området har lång ekologisk kontinuitet och 
en rik och exklusiv flora mykorrhizasvampar.  
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Gamla tallar, enar och enstaka gamla granar, rik flora och då sär-

skilt rik svampflora 
Naturvårdsarter: Purpurknipprot §, persnycklar §, nästrot §, jordtistel (NT), back-

timjan (NT), ljus solvända (NT), loppstarr (VU), slåtterfibbla (VU), svartfläckig 
blåvinge (NT), brudsporre §, gul lammticka (VU), flattoppad klubbsvamp (NT), 
Cortinarius russeoides (NT), svartgrön spindling (VU), denises spindling (NT), 
granrotspindling (VU), kungsspindling (NT), vit taggsvamp (VU), duvspindling 
(VU), blå slemspindling, olivspindling. 

Artrikedom: Rikt på naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Området förefaller gallrat (för länge sedan) vilket gjort det en smula 

ensartat. 
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Objekt ID: 16  0,2 ha 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Dominerande naturtyp: Myr 
Biotoper: Rikkärr 
Natura 2000 naturtyp: 7230 Rikkärr 
Beskrivning: Objektet utgörs av ett litet öppet kärr som delvis har karaktären av 
en vät. Här finns en relativt rik flora med rikkärrsarter som t ex kärrknipprot, brud-
sporre och ängsstarr. 
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vattennivå, rik flora 
Naturvårdsarter: Skogsknipprot §, kärrknipprot §, brudsporre §, loppstarr (VU), 

ängsstarr (NT), alvargräslök, slåtterblomma 
Artrikedom: Relativt rikt på naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Långsamt igenväxande. 
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Objekt ID: 17  0,5 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalktallskog 
Natura 2000 naturtyp: 9010 Tajga under utveckling 
Beskrivning: Objektet utgörs av ett litet område med 100 – 150-årig frisk kalktall-
skog. Förutom tall så finns en hel del gammal en och enstaka gran. Centralt finns 
en glänta med lite kärrknipprot och loppstarr bland annat. Älväxing förekommer 
rikligt i beståndet. Jordarten är sandig.  
Sällsynthet och hot: Hotad sällsynt naturtyp under utveckling. 
Biotopkvalitéer: Gamla tallar och enbuskar. Vissa botaniska värden. 
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, loppstarr (VU) 
Artrikedom  Måttligt artrikt. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Sannolikt finns enstaka rödlistade marksvampar här. 
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Objekt ID: 18  3,2 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalktallskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Objektet utgörs av ca 30 årig tallskog på grunt jordtäcke och därför 
gläntigt med viss alvarkaraktär. Längst i öster finns ett stråk med fuktäng. Områ-
det hyser en relativt rik hävdgynnad flora om än tillfälligt.  
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur är vanlig och inte minskande på Gotland. 
Biotopkvalitéer: Hällar och fuktstråk. Vissa botaniska värden. 
Naturvårdsarter: Persnycklar §, brudsporre §, backtimjan (NT), ljus solvända (NT), 

jordtistel (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT), ängsstarr (NT), loppstarr 
(VU), kalkkrokmossa 

Artrikedom: Relativt artrikt. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Det är artrikedomen som gör att området kvalificerar sig som natur-

värdesobjekt. Kortlivade habitatkvalitéer. 
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Objekt ID: 19  1,1 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Barrsumpskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Objektet utgörs av frisk till fuktig talldominerad skogsmark av sump-
skogskaraktär. Tallarna är av relativt hög ålder. Gråvide(?), pors, en och brakved 
förekommer rikligt och gör området svårframkomligt. Loppstarr närmast domine-
rar fältskiktet tillsammans med blåtåtel. 
Sällsynthet och hot: Denna typ av natur uppstår när fuktig till våt ängsmark växer 
igen, men täcker ganska små ytor. 
Biotopkvalitéer: Varierande vattenstånd, gamla tallar. Vissa botaniska värden. 
Naturvårdsarter: Loppstarr (VU), blåmossa, gammelgranslav, ormbär, tibast 
Artrikedom: Inte särskilt artrikt vad gäller naturvårdsarter. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Hydrologiskt opåverkat. 
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Objekt ID: 20  0,6 ha (inom utr omr) 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Myr 
Biotoper: Agmyr 
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr 
Beskrivning: Objektet utgörs av artfattig agmyr med ett högvuxet och tätt fältskikt 
starkt dominerat av gotlandsag. Här finns också ett litet inslag av smalfräken, i öv-
rigt finns inte mycket kärlväxter i inventeringsytan. Området är blött trots en torr 
sommar och därför säkert viktigt för groddjur. Möjligen är kantzonerna i andra de-
lar artrikare (utanför inventeringsområdet). 
Sällsynthet och hot: Detta är en sällsynt och hydrologiskt känslig naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Varierande vattenstånd. 
Naturvårdsarter: Gotlandsag, smalfräken 
Artrikedom: Mycket artfattigt 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Endast en mindre del av våtmarken är inventerad i denna invente-

ring. 
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Objekt ID: 21  0,4 ha (inom utr omr) 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Kalkbarrskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Objektet utgörs av en liten rest med ca 100-årig kalkbarrskog på san-
digt men friskt underlag. Enstaka träd kan vara äldre och det kan finnas kontinui-
tet som glest trädbärande mark. Fältskiktet domineras av örnbräken, någon Cala-
magrostis-art och lundskafting. 
Sällsynthet och hot: Gammal barrskog på kalkrik sandig mark är en hotad natur-
typ. Den är på väg att utvecklas här. 
Biotopkvalitéer: Kalkrik sandig jord. Enstaka äldre träd. 
Naturvårdsarter: Skogsknipprot §, lundskafting, ormbär, gammelgranslav 
Artrikedom: Tämligen artfattigt 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: En sedan länge igenvuxen fodermark på väg att utveckla kvalitéer 

som skog om den får stå kvar och åldras. 
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Objekt ID: 22 a-c  8,5 ha (inom utr omr) 
Naturvärdesbedömning: Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Dominerande naturtyp: Myr 
Biotoper: Agmyr med kantvåtmarker 
Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr – 2,1 ha (22a) 
                 7230 Rikkärr – 2,8 ha (22b) 
                 6410a Kalkfuktäng – 3,6 ha (22 c) 
Beskrivning: Objektet utgörs av en agmyr med mycket rik flora, särskilt mot kan-
terna. Den västra delen utgörs av en fuktäng på sandig botten med ett lågvuxet 
fältskikt. Denna del nyttjas som krossbana ibland. I öster finns ett dike med svag 
avvattnande effekt (vid högvatten). 
Sällsynthet och hot: Så pass stora rikkärrsmiljöer av hög kvalité är sällsynta och 
hotade av såväl igenväxning som dränering. 
Biotopkvalitéer: Fluktuerande vattenstånd. Rik flora. 
Naturvårdsarter: Kärrknipprot §, brudsporre §, vaxnycklar §, ängsnycklar §, got-

landssnok § (NT), majviva (NT), ängsstarr (NT),vanlig backruta (NT), källnate 
(VU), tagelsäv, tätört, fjälltätört, smalfräken, knappag, axag, knägräs, kalkkras-
sing, sydknutarv, kustarun, uddögontröst, slåtterblomma, gotlandsag, skånskt 
mannagräs, darrgräs, älväxing, rödklint, krissla 

Artrikedom:  Mycket rik kärlväxtflora. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Borde prioriteras för hydrologiskt återställande samt återupptagen 

hävd. Primärt bör fuktängsdelarna röjas på uppväxande sly och småtallar. 
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Objekt ID: 23  0,4 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Skogsbetesrest 
Natura 2000 naturtyp: 9070 skogsbete 
Beskrivning: Objektet utgörs av en liten yta med äldre tall, gläntor och hällmarker 
med rik flora. I kanten finns en liten jaktstuga och en eldstad. Här finns en relativt 
rik flora i ljusare delar. 
Sällsynthet och hot: En hotad naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Gammal tall, gläntighet. Rik flora. 
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), persnycklar §, 

gullviva, harmynta, bergmynta, darrgräs, knägräs, guldlockmossa, kruskalk-
mossa 

Artrikedom: Rik kärlväxtflora. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Liten areal gör att området inte klassas högre. 
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Objekt ID: 24  0,7 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark 
Biotoper: Vägkant 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Objektet utgörs av en brukningsväg med rik flora och rikligt med 
dagfjärilar och andra pollinatörer.  
Sällsynthet och hot: Örtrika gräsmarker är minskande generellt även om denna 
typ inte hör till de mest utsatta. 
Biotopkvalitéer: Örtrikedom.  
Naturvårdsarter: Backtimjan (NT), ljus solvända (NT), jordtistel (NT), nicktistel 

(NT), slåtterfibbla (VU), purpurknipprot §, grå småfingerört, darrgräs, bitter-
fibbla, sexfläckig bastardsvärmare (NT), bredbrämad bastardsvärmare (NT), 
svartfläckig blåvinge (NT), gotlandshumla 

Artrikedom: Rik flora och lägre fauna. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Artrikedomen, inte habitatkvalitén, ligger till grund för att området 

klassas som ett naturvärdesobjekt. 
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Objekt ID: 25  0,07 ha 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Karstspricka 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Objektet utgörs av en drygt 5 meter bred sprickdal bevuxen med 
blandskog. I botten sipprar en liten rännil fram. Luftfuktigheten i sprickdalen är 
mycket hög. Möjligen är sprickdalen aktivt rensad på lös sten eftersom det ligger 
en hyfsad hög ovanför kanten på den östra sidan. På en av dessa stenar växer den 
sällsynta laven skrynklig skinnlav. Nere i dalen växer mer fuktighetsälskande lavar 
och mossor, men området är ganska artfattigt. 
Sällsynthet och hot: Detta är en mycket sällsynt naturtyp. 
Biotopkvalitéer: Lodytor och kalkblock. Hög luftfuktighet.  
Naturvårdsarter: Skrynklig skinnlav (VU), purpurknipprot §, kalklungmossa, 

orangepudrad klotterlav (NT) 
Artrikedom: Måttlig artrikedom. 
Områdesskydd: Nej 
Kommentar: Skogen är tät varför klyftan är lite för mörk ur ett artmångfaldsper-

spektiv. 
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Kartering av Natura 2000-naturtyper 
I samband med naturvärdesinventeringen identifierades naturtyper enligt Natura 
2000 inom fastigheten Klinte Klintenbys 1:4.  
Följande naturtyper enligt art- och habitatdirektivet noterades:  

• nordiskt alvar (6280a) - 12,2 ha 
• kalkfuktäng (6410a) – 7,2 ha 
• kalkkärr med ag (7210) – 3,2 ha 
• rikkärr (7230) – 2,9 ha 
• västlig taiga (9010) - 5,8 ha 
• trädklädd betesmark (9070) – 16,1 ha 

Totalt identifierades ca 47 ha, fördelade på 20 områden, som bedömdes tillhöra 
någon av ovan nämnda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet. Arealmässigt 
dominerar trädklädd betesmark (9070) av typen skogsbete med sammanlagt ca 
16 ha. Naturtypen är emellertid inte hävdad längre och håller på att utvecklas mot 
västlig tajga 9010 i de fall den inte avverkas. I nuläget finns ännu tydlig betes-
karaktär och stängselrester kvar. Därefter utgör olika typer av rikkärr och kalkfukt-
ängar arealmässigt viktiga ytor liksom ett par små, men viktiga ytor västlig taiga 
(9010). Föredelningen av naturtyperna inom respektive utan för brytningsområ-
det presenteras i tabell 1 och karta 2.  
 
Tabell 1. Naturtyper enligt habitatdirektivet inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 
med arealmässig fördelning inne i brytningsområdet respektive utanför det 
samma (inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4).  

Naturtyper I brytningsområ-
det  

Utanför brytningsområdet 
men inom fastigheten 

nordiskt alvar (6280a)* 6,9 ha 5,3 ha 
kalkfuktäng (6410a) 3,0 ha 4,2 ha 
kalkkärr med ag (7210)* 0,6 ha 9 ha 
rikkärr (7230) - 2,9 ha 
västlig taiga (9010)* - 5,8 ha 
skogsbete (9070) 7,8 ha 8,3 ha 

 
Av de sex identifierade naturtyperna enligt habitatdirektivet är tre stycken så kal-
lade prioriterade naturtyper, nämligen nordiskt alvar (6280a), kalkkärr med ag 
(7210) och västlig taiga (9010). Med prioriterade naturtyper menas att dessa na-
turtyper har ett mycket högt gemensamhetsintresse sett utifrån hela EU-
territoriet oavsett vad deras status är i enskilda medlemsländer.  
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Karta 2: Natura 2000-typernas utbredning 
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Bilaga – Metodik 
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifi-
ering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt 
bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mång-
fald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt.  
 
Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosy-
stem.” 

Förarbete 
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela invente-
ringsområdet med hjälp av kartor i Eniro. Relevant information om biologiska be-
varandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:  
•  Naturvårdsverkets Skyddad natur  
•  Skogsstyrelsens Skogens pärlor  
•  Jordbruksverkets databas TUVA.  
•  ArtDatabankens databaser, utdrag av rödlistade, skyddade och fridlysta arter. 

Noterade förekomster från perioden 1950-01-01 till 2017-03-28. 
  

Fältinventering 
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströva-
des. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och ar-
ter av betydelse för biologisk mångfald.  
 
Fältinventeringen utfördes under sju dagar i juli 2017 (23-29 juli) och en dag i ok-
tober 2017 (10 oktober). 2015 besökets området vid tre tillfällen 24 juni, 28 juli 
och 12-13 oktober.  

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 
Svensk Standard SS 19 90 00 innebär att områden av positiv betydelse för biolo-
gisk mångfald avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsob-
jekt. Naturvärdeobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av en domine-
rande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behö-
ver inte naturvärdesbedömas. 

Naturvärdesbedömning  
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i 
tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en samman-
vägning av områdenas artvärde och biotopvärde.  
 
Varje naturvärdesobjekt bedöms enligt en tregradig skala med så kallade natur-
värdesklasser, se figur 2. 
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Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

Figur 2. Naturvärdesklasser. 

Detaljeringsgrad 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika 
detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad 
översikt. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 
1 ha eller mer samt linjeformat objekt med en längd av 100 m eller mer och en 
bredd av 2 m eller mer. 
 

Tillägg 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika 
tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått: 
 
Tillägget fördjupad artinventering vilket innebär att specifika arter eller artgrupper 
inventerats med den särskilda metodik, vid de tidpunkter och med den särskilda 
kompetens som kan krävas för vissa arter/artgrupper. I den inventering har sär-
skilt fokus legat på att inventerade rödlistade arter och arter som är skyddade en-
ligt Artskyddsförordningen. 
 
Tillägget kartering av Natura 2000-naturtyp vilket innebär att eventuella Natura 
2000-naturtyper inom inventeringsområdet identifieras och avgränsas.  

Naturvårdsarter 
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller 
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsar-
terna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter 
kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.  
 
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan lö-
per risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. 
NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nation-
ellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hot-
kategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade. 
 
Skyddade arter markeras i rapporten med (§) efter artnamnet. Med skyddad art 
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförord-
ningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att beakta rödlis-
tade arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan 
praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande 
står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 
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1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en 
negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter 
vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt 
Svensk häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför 
inte beaktats i denna rapport såvida arterna inte arterna är rödlistade eller redovi-
sas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. 
 
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro in-
dikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som till-
hör denna kategori markeras med (S) efter artnamnet. Arter som enligt Skogssty-
relsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beak-
tats. 
 
Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör nå-
gon av ovanstående kategorier redovisas utan markering efter artnamnet.  
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Naturvärden i Klinte-Fröjelområdet 
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Sammanfattning av naturvärdena 
Naturcentrum	AB	undersökte	under	ett	par	dagar	sommaren	och	hösten	2015,	ett	ca	
1500	ha	stort	område	kring	Fröjel	vid	Klintehamn.	Undersökningen	fokuserade	på	att	
identifiera	höga	naturvärden	i	form	av	skyddsvärda	naturtyper	och	arter.	Med	skydds-
värda	arter	avses	rödlistade	arter	(ArtDatabanken	2015)	och	skyddade	arter	enligt	art-
skyddsförordningen.	Naturvärdena	visade	sig	vara	koncentrerade	till	några	av	skogs-
bruk	opåverkade	kalkbarrskogar,	några	större	agkärr	samt	små	fläckar	av	mer	udda	bio-
toper	som	grusalvar,	sandhed,	torrängar,	en	röjd	kraftledningsgata	samt	delar	av	ett	be-
fintligt	kalkbrott.	Marker	med	höga	naturvärden	utgör	tillsammans	ungefär	en	fjärdedel	
(ca	400	hektar)	av	hela	inventeringsområdet.		
	
De	gamla,	opåverkade	kalkbarrskogarna	och	agmyrarna	har	bedömts	ha	högsta	natur-
värde	(naturvärdesklass	1)	medan	gamla	medan	mer	påverkade	skogsbestånd	och	
många	av	småbiotoperna	bedöms	ha	högt	naturvärde	(naturvärdesklass	2).		
	
Totalt	noterades	72	skyddsvärda	arter	inom	inventeringsområdet.	Av	dessa	är	56	rödlis-
tade	 medan	 27	 omfattas	 av	 artskyddsförordningen.	 Två	 tredjedelar	 (49	 stycken)	 av	
dessa	 arter	har	 dokumenterats	 av	oss	under	mycket	 kort	 inventeringstid	 –	 enbart	 tre	
fältdagar.	 Övriga	 arter	 som	påträffats	 inom	området	 finns	 i	 ArtDatabankens	 observat-
ionsdatabas	 eller	 i	 artportalen	 (www.artportalen.se).	 I	 stort	 sett	 samtliga	 fynd	 av	
skyddsvärda	arter	 finns	 inom	de	naturvärdesklassade	delområdena,	det	vill	säga	 inom	
ca	400	hektar.	
	

Utförande, metoder 
Inventeringarna	har	utförts	på	uppdrag	av	SMA	Mineral	AB	och	syftet	har	varit	att	få	en	
uppfattning	om	naturvärden	i	allmänhet	samt	huruvida	området	hyser	rika	förekomster	
av	rödlistade	och	skyddade	arter.		
	
Inventeringarna	 utfördes	 vid	 två	 tillfällen	 och	 omfattade	 totalt	 tre	 hela	 fältdagar,	 en	 i	
juni	 och	 två	 i	 oktober.	 Fältbesöken	 gjordes	 av	 Petter	 Bohman	 och	 Tommy	 Knutsson,	
Naturcentrum	AB.	Fältbesöken	genomfördes	under	två	olika	årstider	vilket	också	ger	en	
bättre	bild	av	artförekomsterna.		
	
Artnamnen,	både	svenska	och	vetenskapliga,	följer	den	taxonomiska	databasen	Dyntaxa	
-	www.dyntaxa.se	(ArtDatabanken).	De	rödlistade	arterna	anges	enligt	den	senaste	röd-
listan	(ArtDatabanken	2015).	För	varje	rödlistad	art	anges	respektive	hotkategori	(NT	–	
nära	hotad,	VU	–	sårbar,	EN	–	starkt	hotad,	CR	–	akut	hotad	och	RE	–	nationellt	utdöd	
samt	DD	 –	 kunskapsbrist).	 Arter	 som	omfattas	 av	 artskyddsförordningen	 anges	 enligt	
gällande	lagrum	(Fridlyst,	EU:s	Fågeldirektiv	och	EU:s	Art-	och	habitatdirektiv).		
	
Naturvärdesbedömningarna	följer	i	allt	väsentligt	standard	för	naturvärdesinventering-
ar	NVI	(SS	199000,	2014).		
	
Det	yttre	inventeringsområdet	har	avgränsats	av	SMA	Mineral.		
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Avgränsningen	av	naturvärdesobjekten	i	figur	2	är	ungefärliga	och	ska	ses	som	prelimi-
nära.	Detta	beror	på	att	inventeringen	gjordes	översiktligt	och	under	en	begränsad	tid.	
Dessutom	 lades	mer	 fokus	 på	 att	 kartlägga	 skyddsvärda	 arter	 än	 dra	 exakta	 objekts-
gränser.	

Naturvärden i Klinte-Fröjelområdet 
Klinte-Fröjelområdet	 sydöst	om	Klintehamn	utgörs	 till	stor	del	 av	barrskogar	av	olika	
ålder	och	med	olika	grad	av	påverkan.	Vissa	men	rätt	stora	delar	är	rationellt	trakthyg-
gesbrukade	(nya	avverkningar,	planteringar,	ungskogar	och	fröträdsställningar)	medan	
andra	bestånd	är	mer	naturliga	med	olikåldriga	träd	och	med	inslag	av	döda	träd	i	olika	
grad	av	nedbrytning.		
	
I	området	finns	några	större	och	väl	utvecklade	agkärr.	De	största	och	mest	värdefulla	av	
dessa	är	Hoxelmyr	i	sydväst	och	Stormyr	i	nordost.	I	dessa	kärr	förekommer	bland	annat	
en	rad	orkidéer	samt	gotlandsag	och	trubbtåg.		
	
Spridda	i	området	finns	också	några	värdefulla	småbiotoper.	De	är	oftast	bara	en	knappt	
en	hektar	stora	(se	karta	2).	Dessa	små	biotoper	utgörs	av	ett	litet	grusalvar,	en	öppen	
sandmark,	 en	 torräng,	 flera	mindre	 vätar,	 en	 röjd	 kraftledningsgata	 samt	 delar	 av	 ett	
litet,	befintligt	kalkbrott.		
	
Ungefär	en	fjärdedel	av	inventeringsområdets	areal	bedöms	ha	högsta	eller	högt	natur-
värde	(naturvärdesklass	1	respektive	naturvärdesklass	2).	De	relativt	opåverkade	kalk-
barrskogarna,	betade	ängsbarrskogarna	och	de	stora	agmyrarna	har	bedömts	ha	högsta	
naturvärde	 (naturvärdesklass	1)	medan	de	 något	mer	 påverkade/brukade	 (men	 ändå	
gamla)	skogsbestånden	och	 flera	av	de	mindre	biotoperna	har	bedömts	ha	högt	natur-
värde	(naturvärdesklass	2).		
	
Totalt	har	72	 skyddsvärda	arter	noterats	 inom	det	 ca	1	500	hektar	 stora	området.	Av	
dessa	 är	 56	 rödlistade	medan	 27	 omfattas	 av	 artskyddsförordningen.	 Två	 tredjedelar	
(49	stycken)	av	dessa	arter	har	dokumenterats	av	oss	under	mycket	kort	inventeringstid	
–	enbart	tre	fältdagar.	Nästa	alla	artfynd	gjordes	inom	de	naturvärdesklassade	delområ-
dena,	det	vill	säga	cirka	400	hektar.	Se	även	BILAGA	1	och	3	samt	figur	2.	
	
Siffrorna	ovan	kan	jämföras	med	de	116	rödlistade	arter	som	påträffats	i	Stucks,	Bunge	
sn,	spridda	över	ett	625	ha	stort	område	(Fritz	&	Hultengren	2015).	I	Stucks	genomför-
des	dock	 inventeringen	under	drygt	100	fältdagar	under	många	års	 inventeringar.	Be-
dömningen	 är	 att	 det	 inom	 undersökningsområdet	 finns	 naturtyper	 och	 delområden	
med	 lika	 stora	 tätheter	 av	 skyddsvärda	 arter	 som	 i	 Stucks	 och	 i	 Ardre	 (Bohman	m	 fl	
2015).	Dock	skiljer	sig	naturtyperna	i	Fröjel	en	hel	del	från	de	nämnda	områdena.	
	
Ytterligare	undersökningar,	vid	andra	tidpunkter,	i	Klinte-Fröjelområdet	skulle	helt	sä-
kert	resultera	i	att	många	fler	fynd	i	form	av	rödlistade	eller	skyddade	arter.	Inte	minst	
inom	den	stora	gruppen	insekter.		
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De	barrskogar	som	bedömts	ha	högsta	eller	högt	naturvärde	bedöms	vara	av	typen	med	
”kalkbarrskog”	 (9005)	 i	 Natura	 2000-systemet.	 Kärren	 Stormyr	 och	 Hoxelmyr	 samt	
några	mindre	icke	namngivna	kärr	utgörs	av	habitattypen	”agkärr”	(7210).	Se	figur	3.	
	
Området	 är	 inte	 skyddat	 nationellt	 eller	 internationellt,	 men	 i	 nordostligaste	 kanten	
finns	 tre	 utpekade	 skogliga	 biotopskyddsområden	 (se	 figur	 1).	 Dessutom	 finns	 flera	
nyckelbiotoper	och	objekt	med	naturvärden	 registrerade	av	Skogsstyrelsen	 i	området.	
Vidare	finns	ett	vattenskyddsområde	mellan	Lilla	Snögrinde	i	norr	och	Hoxelmyr	i	söder.		

Några	övriga	synpunkter	på	områdets	naturvärden	listas	nedan.	

• Ungefär	en	fjärdedel	av	inventeringsområdet	har	högsta	eller	högt	naturvärde	
(naturvärdesklass	1	och	2).	
	

• I	Klinte-Fröjelområdet	finns	mycket	höga	naturvärden.	De	är	främst	knutna	till	
relativt	opåverkade	kalkbarrskogar,	medan	de	delar	där	trakthyggesbruk	tilläm-
pas	generellt	sett	hyser	låga	naturvärden.	
	

• De	värdefullaste	naturtyperna	innefattar:	
-	kalkbarrskog	9005	(lokalt	med	karstliknande	inslag)	
-	ängstallskog	(halvöppna	f.d.	skogsbeten	av	ängstyp)	
-	agkärr	7210	(rik	flora)	

	
• Spår	efter	äldre	kalkbrytningar	finns	spridda	i	stora	delarna	inventeringsområdet	

men	dessa	är	relativt	små	och	gamla.	Idag	har	det	skapats	en	del	naturvärden	
kring	dessa	äldre	brytningsplatser.	
	

• Sandfältet	sydväst	om	Stormyr	hyser	sannolikt	en	rik	insektsfauna	och	troligen	
också	en	del	skyddsvärda	kärlväxter.		

	
• I	kraftledningsgatan,	som	löper	i	NV-SO	riktning	genom	områdets	östra	del,	växer	

flera	rödlistade	och	fridlysta	växter.	På	grund	av	det	skyddade	läget	och	det	
varma	mikroklimatet	är	sannolikt	även	insektslivet	rikt	här.	

	
• Ett	mycket	stort	antal	fynd	av	unika	mykorrhiza-svampar	hittade	i	områdets	syd-

västra	delar.	Många	av	arterna	är	karakteristiska	för	Gotland	och	saknas	eller	fö-
rekommer	endast	fläckvis	i	övriga	Sverige	och	Nordeuropa.	
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Figur 1. Skyddade eller utpekade värdefulla delobjekt inom det inventerade området. I den nordöstra 
delen finns tre utpekade skogliga biotopskyddsområden och i de centrala delarna omfattas av ett 
vattenskyddsområde. I området finns också ett flertal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 
som har registrerats av Skogsstyrelsen (kartan kommer från: 
www.skyddadnatur.naturvardsverket.se). 
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Figur 2. Naturvärdesbedömning (enbart högsta naturvärde anges) samt fynd av skyddsvärda arter 
(rödlistade samt skyddad arter). Inventeringsområdets yttergräns är markerat med streckad, röd 
linje.  
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Figur 3. De mest dominerande naturtyperna (angivna som Natura 2000-habitat) inom områdets mest 
värdefulla delar. Inventeringsområdet är markerat med streckad, röd linje.  
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BILAGA 1. Skyddsvärda arter i Klinte-Fröjelområdet 
 
Med skyddsvärda arter avses rödlistade arter (aktuell hotkategori anges efter artnamnet) 
och arter som omfattas av Artskyddsförordningen (arter som antingen är upptagna i EUs 
fågeldirektiv eller Art- och habitat direktiv eller som är nationellt eller regionalt fridlysta). 
 
* markerar arter som tidigare rapporterats från området. Uppgifter om deras förekomster 
har hämtats ur ArtDatabankens observationsdatabas och/eller www.artportalen.se. Flera av 
de tidigare rapporterade fynden av fåglar och vissa, äldre fynd av kärlväxter, lavar och svam-
par har mycket dålig geografisk noggrannhet (> +/- 5000 meter) och observationerna kan 
därför ha gjorts utanför själva inventeringsområdet.  
 
Fjärilar 
Lopinga achine dårgräsfjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförord-
ningen (EU:s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Tre individer observerades i inventeringsom-
rådets centrala del den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i området. 
 
Melita cinxia ängsnätfjäril – rödlistad som NT (missgynnad). En individ individer observera-
des i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i området. 
 
* Cupido minimus mindre blåvinge – rödlistad som NT (missgynnad). Enstaka fynd av mindre 
blåvinge har rapporterats från området, senaste 2006. Sannolikt är arten spridd i området. 
 
Fåglar 
Lullula arborea trädlärka – omfattas av Artskyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv). Ett par 
trädlärka häckade 2015 vid skjutbanan väster om väg 141. Sannolikt finns ytterligare några 
par i inventeringsområdet.  
 
* Accipiter gentilis duvhök – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförord-
ningen (fridlyst). Häckning av duvhök har rapporterats från området eller dess närhet under 
åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar fortfa-
rande något par i eller i anslutning till området. 
 
* Crex crex kornknarr – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen 
(EU:s fågeldirektiv). Spelande kornknarrar har rapporterats från området eller dess närhet 
vid fyra tillfällen mellan 1974 och 2014 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). 
 
* Dendrocopos minor mindre hackspett – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Art-
skyddsförordningen (fridlyst). Häckning av mindre hackspett har rapporterats från området 
eller dess närhet under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). 
Möjligen häckar fortfarande något par i eller i anslutning till området. 
 
* Dryocopus martius spillkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsför-
ordningen (EU:s fågeldirektiv). Häckning av spillkråka har rapporterats från området eller 
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dess närhet under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möj-
ligen häckar fortfarande något par i eller i anslutning till området. 
 
* Nucifraga caryocatactes nötkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskydds-
förordningen (fridlyst). Spelande nötkråka har rapporterats från området 2014. 
 
* Numenius arquata storspov – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsför-
ordningen (fridlyst). Häckning av storspov har rapporterats från området eller dess närhet 
under åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar 
fortfarande något par i eller i anslutning till området. 
 
* Perdix perdix rapphöna – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförord-
ningen (fridlyst). Häckning av rapphöna har rapporterats från området eller dess närhet un-
der åren 1974 till 1985 (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). Möjligen häckar 
fortfarande något par i eller i anslutning till området. 
 
Grod- och kräldjur 
Bufo bufo vanlig padda – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Den lilla vattensam-
lingen som finns i botten av det befintliga kalkbrottet vid Lilla Snögrinde är en föryngrings-
plats för vanlig padda.  
 
Lissotriton vulgaris mindre vattensalamander – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). 
Mindre vattensalamander förekommer rikligt i dammen i det lilla kalkbrottet vid Lilla Snö-
grinde.  
 
Natrix natrix gotlandica gotlandssnok – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Art-
skyddsförordningen (fridlyst). En stor hona observerades i inventeringsområdet den 24/6 -
2015. Arten är sannolikt spridd i området. 
 
Kärlväxter 
Carex hostiana ängsstarr – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst fem olika 
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i anslutning till kärr och andra fuk-
tiga miljöer i inventeringsområdet.  
 
Carex pulicaris loppstarr – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst åtta olika 
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i anslutning till kärr och andra fuk-
tiga miljöer i inventeringsområdet.  
 
Cirsium acaule jordtistel – rödlistad som NT (missgynnad). Observerades på minst elva olika 
platser i inventeringsområdet. Arten är tämligen allmän i torra, hävdade miljöer i området. 
 
Dactylorhiza incarnata var. cruenta blodnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (frid-
lyst). Blodnycklar hittades i anslutning till kärr på två ställen i nordöstra delen av invente-
ringsområdet. Blodnycklar verkar vara spridd men mindre vanlig i inventeringsområdet.  
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Dactylorhiza incarnata var. incarnata ängsnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (frid-
lyst). Ängsnycklar hittades i anslutning till kärr på två ställen i inventeringsområdet. Ängs-
nycklar verkar vara spridd men mindre vanlig i inventeringsområdet. 
 
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca vaxnycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (frid-
lyst). Ett tiotal vaxnycklar växte vid ett agkärr i inventeringsområdets östligaste del.  
 
Dactylorhiza maculata jungfru Marie nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). 
Jungfru Marie nycklar observerades i en tät tallskogsföryngring i östra delen av inventerings-
området.  
 
Epipactis atrorubens purpurknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Minst 
200 plantor av purpurknipprot växte i den öppna grusmarken vid skjutbanan väster om väg 
141. 
 
Epipactis helleborine skogsknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Enstaka 
plantor hittades i skogsmark.  
 
Epipactis palustris kärrknipprot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Ett hundratal 
plantor växte vid det stora agkärret Stormyr i östra delen av inventeringsområdet. Arten 
noterades även vid Hoxelmyr i inventeringsområdets västra del. 
 
Fraxinus excelsior ask – rödlistad som EN (starkt hotad). Växer spridd i områdets kalkbarr-
skogstyper. 
 
Gymnadenia conopsea brudsporre – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Brud-
sporre observerades på minste tre platser den 24/6 -2015. Sannolikt är arten spridd i stora 
delar av inventeringsområdet. 
 
Helianthemum nummularium ssp. nummularium ljus solvända – rödlistad som NT (missgyn-
nad). Arten noterades på minste sex platser i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Ljus 
solvända är spridd och allmän i öppna, torra marker i hela området.  
 
Hypericum montanum bergjohannesört – rödlistad som NT (missgynnad). Endast enstaka 
förekomster noterades men arten är sannolikt spridd i stora delar av inventeringsområdet. 
 
Hypochaeris maculata slåtterfibbla – rödlistad som VU (sårbar). Slåtterfibbla observerades 
på minst fyra olika platser i inventeringsområdet. Flest plantor hittades utmed vägkanter och 
andra hävdade marker.  
 
Neottia nidus-avis nästrot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Arten noterades 
på minste fyra olika platser i området. Den är sannolikt spridd och allmän i skogsklädda de-
larna av inventeringsområdet. 
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Neottia ovata tvåblad – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Tvåblad noterades på 
ett par ställen men är sannolikt spridd och tämligen allmän i området.   
 
Orchis mascula Sankt Pers nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Arten no-
terades på minst fem platser men den är sannolikt spridd och allmän i området. 
 
Platanthera bifolia nattviol – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Nattviol före-
kommer i stora delar av området.  
 
Platanthera bifolia subsp. bifolia ängsnattviol – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av 
Artskyddsförordningen (fridlyst). Endast på en plats hittades nattvioler som bedömdes till-
höra underarten ängsnattviol. Sex olika plantor observerades.  
 
Platanthera chlorantha grönvit nattviol – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). 
Grönvit nattviol noterades på enstaka platser i inventeringsområdet.  
 
Polygala comosa toppjungfrulin – rödlistad som VU (sårbar). Enstaka plantor observerades i 
den kraftledningsgata som löper från norr till söder genom inventeringsområdets östa del. 
 
Primula farinosa majviva – rödlistad som NT (missgynnad). Ungefär 20 plantor observerades 
i ett kärr söder om Stormyr den 24/6 -2015.  
 
Ranunculus polyanthemos backsmörblomma – rödlistad som NT (missgynnad). Backsmör-
blomma noterades på minst fem platser i inventeringsområdet. Arten är spridd och tämligen 
allmän i området.  
 
Thymus serpyllum backtimjan – rödlistad som NT (missgynnad). Arten noterades på minste 
sex platser i inventeringsområdet den 24/6 -2015. Men backtimjan är spridd och allmän i 
öppna, torra marker i hela området. 
 
Trifolium montanum backklöver – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd i halvöppen ängs-
artad, örtrik kalktallskog. 
 
* Buglossoides arvensis var. arvensis vit sminkrot – rödlistad som NT (missgynnad). Från in-
venteringsområdet finns två rapporter om vit sminkrot från 1993.  
 
* Centaurium erythraea bredarun – rödlistad som VU (sårbar). Bredarun har rapporterats vid 
ett tillfälle, 2000, från inventeringsområdet.  
 
* Euphorbia exigua småtörel – rödlistad som VU (sårbar). Arten har rapporterats vid ett till-
fälle, 1938, från inventeringsområdet eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i fynd-
uppgifterna). 
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* Lathyrus tuberosus knölvial – rödlistad som VU (sårbar), omfattas av Artskyddsförordning-
en (fridlyst). Under 1900-talet har arten rapporterats vid ett tillfälle, 1926, från inventerings-
området eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna). 
 
* Ranunculus arvensis åkerranunkel – rödlistad som VU (sårbar). Åkerranunkel rapportera-
des 1993 från inventeringsområdet.  
 
Lavar 
Agonimia allobata slät fjällav – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd på kalkblock i kupe-
rad och mosaikartad kalkbarrskog med riklig tillgång på block och avsatser. 
 
* Calogaya lobulata dvärgpraktlav rödlistad som CR (akut hotad). 1946 rapporterades 
dvärgpraktlav från inventeringsområdet eller dess närhet (dålig geografisk noggrannhet i 
fynduppgifterna). 
 
Steklar 
* Andrena curvungula blåklockesandbi – rödlistad som NT (missgynnad). Arten har rapporte-
rats vid ett tillfälle från inventeringsområdet, år 2004.  
 
Svampar  
Cortinarius barbarorum – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 8 mycel och finns 
sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen av 
den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius caesiocanescens duvspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades på en lokal 
(ännu skogsbetad kalkbarrskog) men finns sannolikt på fler lämpliga, ej slutavverkade kalk-
barrskogar i området.  
 
Cortinarius caesiocinctus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 4 mycel men finns 
sannolikt i fler olikåldriga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Mycket sällsynt art där 
man kan förmoda att större deln av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius citrinoolivaceus – rödlistad som VU (sårbar). Mycket sällsynt art som påträffades 
på en lokal (den betade kalkbarrskogen). Finns i Nordeuropa enbart på Gotland där ett fåtal 
fynd gjorts tidigare. 
 
Cortinarius corrosus bullspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med 4 mycel och 
finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Större delen 
av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius dionysae Denises spindling – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 3 my-
cel och finns sannolikt spridd i andra lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. 
Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
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Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling – rödlistad som EN (starkt hotad). Hittades med 
minst 11 mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i 
området. Karaktärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekom-
mer. 
 
Cortinarius meinhardii äggspindling – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 1 mycel 
men finns sannolikt i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. 
 
Cortinarius mussivus – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med 1 mycel men finns sannolikt i 
fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Arten är mycket sällsynt och ex-
tremt lik C. russeoides och tveksamhet har länge rått huruvida äkta C. mussivus finns på Got-
land. Fyndet som gjorde vid denna inventering är dock väl dokumenterat med såväl bild som 
belägg. 
 
Cortinarius pseudoarcuatorum – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med hela 5 mycel. 
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från gotländska kalkbarrskogar. Tidigare ej 
känd från området. 
 
Cortinarius pseudoglaucopus violettrandad spindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades 
med 1 mycel men finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i om-
rådet. Karaktärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekommer. 
 
Cortinarius russeoides – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med minst 5 mycel men 
finns sannolikt spridd i de flesta lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Karak-
tärsart på Gotland där större delen av den svenska populationen förekommer. Jämför även 
kommentar under C. mussivus. 
 
Cortinarius violaceomaculatus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 1 mycel. Mycket 
sällsynt art. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Hydnum albidum vit taggsvamp – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med 3 mycel. 
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från Gotlands kalkbarrskogar. 
 
Phellinus pini tallticka – rödlistad som NT (missgynnad). Fruktkroppar av tallticka observera-
des på tre platser i inventeringsområdet.  
 
Phellodon niger svart taggsvamp – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med 1 mycel 
men finns sannolikt spridd i flera lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. 
 
* Albatrellus subrubescens lammticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat 
från inventeringsområdet år 2000.  
 
* Cortinarius atrovirens svartgrön spindling – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rap-
porterat från inventeringsområdet år 2014.  
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* Cortinarius fraudulosus granrotspindling – rödlistad som VU (sårbar). Två fynd finns rap-
porterade från inventeringsområdet. Fynden gjordes 2000 och 2014. 
 
* Fibrodontia gossypina penselskinn – rödlistad som DD (kunskapsbrist). Ett fynd finns rap-
porterat från inventeringsområdet år 1977.  
 
* Inonotus hispidus pälsticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat från om-
rådet år 1994. Det är dock så dålig geografisk noggrannhet i fynduppgifterna att vi inte med 
säkerhet kan säga om fyndet gjorts i eller utanför inventeringsområdet.  
 
* Leucopaxillus gentianeus bittermusseron – rödlistad som NT (missgynnad). Ett fynd finns 
rapporterat från inventeringsområdet år 2011.  
 
* Oligoporus floriformis rosetticka – rödlistad som VU (sårbar). Ett fynd finns rapporterat 
från inventeringsområdet år 2000. 
 
* Perenniporia fraxinea askticka – rödlistad som CR (akut hotad). Ett fynd finns rapporterat 
från inventeringsområdet år 1977.  
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BILAGA 2. Fotografier från Klinte-Fröjelområdet 
 
A., B., C. och D. – olika typer av våtmarksmiljöer och småvatten som förekommer i invente-
ringsområdet, E. och F. – öppna, torra grus- och sandmarker med rik flora. 
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G. – grusalvar vid skjutbanan väster om väg 141, H. – röjd kraftledningsgata vid L. Snögrinde, 
I. och J. – exempel på olika typer av kakbarrskogar som förekommer i inventeringsområdet, 
K. – fröträdsställning med tall på kalkhällmark, L. – blodnycklar.   
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BILAGA 3. Fynd av ”naturvårdsarter” Klinte-Fröjelområdet 
 
Med ”naturvårdsarter” avses rödlistade arter, signalarter enligt Skogsstyrelsen, samt övriga naturvårdsintressanta arter. Här presenteras 
de fynd som Naturcentrum gjorde i juni och oktober 2015. Varje enskilt fynd beskrivs hotkategori (rödlistan), eventuellt skydd, lokal, geo-
grafiska koordinater RT90, noggrannhet jämte kommentar och fynddatum.  
	

Grupp Vetenskapligt namn  Svenskt namn Ho
tk

at
eg

or
i 

Skyddsform 

Si
gn

al
ar

t 

Lokal 
Öst    
(RT90) 

Nord 
(RT90) N

og
gr

an
nh

et
 

Antal Kommentar Fynddatum 
Fjärilar Lopinga achine dårgräsfjäril NT Bilaga 4   V. St. Solbjärge 1646280 6361463 10 m 3   2015-06-24 
Fjärilar Melitaea cinxia ängsnätfjäril NT     Ö. L. Snögrinde 1648152 6363944 10 m     2015-06-24 
Fåglar Lullula arborea trädlärka   Fågeldirketiv    V. St. Solbjärge 1646945 6361927 10 m 1 par häckning 2015-06-24 
Groddjur Bufo bufo vanlig padda  Fridlyst  L. Snögrinde 1647264 6363427 10 m     2015-06-24 
Groddjur Lissotriton vulgaris mindre vattensalamander   Fridlyst   L. Snögrinde 1647264 6363427 10 m     2015-06-24 
Kräldjur Natrix natrix gotlandica gotlandssnok NT Fridlyst   V. St. Solbjärge 1648054 6363865 10 m 1 hona 2015-06-24 
Kärlväxter Asplenium ruta-muraria murruta       Fröjel, Styrmansberget O. 1644122 6359182 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Carex appropinquata tagelstarr       Fröjel, Hoxelmyr 1645076 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1647820 6363275 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1648358 6362890 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1648448 6362796 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1648483 6362372 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1648663 6362797 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1649229 6363163 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex hostiana ängsstarr NT       1648152 6363944 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex pulicaris loppstarr NT       1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex pulicaris loppstarr NT       1647820 6363275 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex pulicaris loppstarr NT       1648483 6362372 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex pulicaris loppstarr NT       1648663 6362797 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carex pulicaris loppstarr NT       1649229 6363163 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Carlina vulgaris spåtistel       Fröjel O-NO. 1644709 6360351 10 m     2015-10-13 
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Kärlväxter Carlina vulgaris spåtistel       Fröjel, Vallhagar V. 1645538 6359607 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT     Fröjel, Sigdarve 1644353 6358498 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT     Fröjel, Sigdarve 1644108 6358587 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645835 6359269 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT     Fröjel O-NO. 1644709 6360351 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645484 6359546 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1647262 6463564 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1648903 6462962 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1648446 6364042 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1647205 6363255 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1646945 6361927 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cirsium acaule jordtistel NT       1647180 6362569 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Cladium mariscus ag       Fröjel, Hoxelmyr 1645085 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Cotoneaster canescens alvaroxbär       Fröjel, Vallhagar V. 1645538 6359607 10 m     2015-10-13 

Kärlväxter 
Dactylorhiza incarnata var. 
cruenta blodnycklar   Fridlyst     1648663 6362797 10 m 1   2015-06-24 

Kärlväxter 
Dactylorhiza incarnata var. 
cruenta blodnycklar   Fridlyst     1649199 6363327 10 m 1   2015-06-24 

Kärlväxter 
Dactylorhiza incarnata var. 
incarnata ängsnycklar   Fridlyst     1648493 6362899 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Dactylorhiza incarnata var. 
incarnata ängsnycklar   Fridlyst     1648483 6362372 10 m 10   2015-06-24 

Kärlväxter 
Dactylorhiza incarnata var. 
ochroleuca vaxnycklar   Fridlyst     1649199 6363327 10 m 10   2015-06-24 

Kärlväxter Dactylorhiza maculata  Jungfru Marie nycklar   Fridlyst     1648795 6362884 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Epipactis atrorubens purpurknipprot   Fridlyst     1646945 6361927 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Epipactis helleborine skogsknipprot   Fridlyst     1648911 6363023 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Epipactis palustris kärrknipprot   Fridlyst   Fröjel, Hoxelmyr 1645076 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Epipactis palustris kärrknipprot   Fridlyst   Stormyr 1648358 6362890 10 m 100   2015-06-24 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Styrmansberget O. 1643864 6358855 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Styrmansberget O. 1644100 6359160 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Styrmansberget O. 1644160 6359016 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Sigdarve 1644108 6358587 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644594 6358524 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Vallhagar V. 1645945 6359466 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Vallhagar V. 1645883 6359350 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Fraxinus excelsior ask EN     Fröjel, Vallhagar V. 1645815 6359263 10 m     2015-10-12 
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Kärlväxter Gymnadenia conopsea brudsporre   Fridlyst   Fröjel, Styrmansberget O. 1644170 6359063 10 m     2015-10-12 
Kärlväxter Gymnadenia conopsea brudsporre   Fridlyst     1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Gymnadenia conopsea brudsporre   Fridlyst     1648903 6462962 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1647672 6363435 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1648903 6462962 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1648446 6364042 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1647205 6363255 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1647042 6361806 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium ljus solvända  NT       1647117 6362594 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter Hypericum montanum bergjohannesört NT     L. Snögrinde 1647262 6463564 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU     L. Snögrinde 1647262 6463564 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU       1647205 6363255 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU       1647987 6362247 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU       1647180 6362569 10 m 30   2015-06-24 
Kärlväxter Juncus subnodulosus trubbtåg       Fröjel, Hoxelmyr 1645085 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Linum catharticum  vildlin       Fröjel O-NO. 1644384 6359784 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot   Fridlyst     1649186 6363463 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot   Fridlyst     1648031 6364094 10 m 6   2015-06-24 
Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot   Fridlyst     1646514 6361175 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot   Fridlyst     1647117 6362594 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Neottia ovata tvåblad   Fridlyst     1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Neottia ovata tvåblad   Fridlyst     1647180 6362569 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar   Fridlyst     1647262 6463564 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar   Fridlyst     1648446 6364042 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar   Fridlyst     1646446 6361246 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar   Fridlyst     1647180 6362569 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar   Fridlyst     1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Orthilia secunda björkpyrola       Fröjel O-NO. 1644406 6359861 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Picris hieracioides bitterfibbla       Fröjel, Vallhagar V. 1645538 6359607 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Picris hieracioides bitterfibbla       Fröjel, Vallhagar V. 1645538 6359607 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Picris hieracioides bitterfibbla       Fröjel, Vallhagar V. 1645416 6359854 10 m     2015-10-13 



Naturvårdsutlåtande 
Naturcentrum AB 

Bilaga B. 4b. 

Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren 
2015-11-30 
	

21 

Kärlväxter Platanthera bifolia nattviol   Fridlyst     1647672 6363435 10 m 2   2015-06-24 
Kärlväxter Platanthera bifolia nattviol   Fridlyst     1649061 6363712 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Platanthera bifolia nattviol   Fridlyst     1647180 6362569 10 m     2015-06-24 

Kärlväxter 
Platanthera bifolia subsp. 
bifolia  ängsnattviol NT Fridlyst     1648446 6364042 10 m 6   2015-06-24 

Kärlväxter Platanthera chlorantha grönvit nattviol   Fridlyst   L. Snögrinde 1647262 6463564 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Polygala comosa toppjungfrulin VU     L. Snögrinde 1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Primula farinosa majviva NT     N. L. Solbjärge 1648483 6362372 10 m 20   2015-06-24 
Kärlväxter Ranunculus polyanthemos backsmörblomma NT       1647672 6363435 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Ranunculus polyanthemos backsmörblomma NT       1648448 6362796 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Ranunculus polyanthemos backsmörblomma NT       1648903 6462962 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Ranunculus polyanthemos backsmörblomma NT       1646234 6361565 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Ranunculus polyanthemos  backsmörblomma NT     Fröjel O-NO. 1644384 6359784 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Schoenus nigricans knappag       Fröjel, Hoxelmyr 1645085 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Sorbus rupicola klippoxel       Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644971 6359914 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Succisa pratensis  ängsvädd       Fröjel, Hoxelmyr 1645085 6360623 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT     Fröjel O-NO. 1644384 6359784 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT     Fröjel O-NO. 1644709 6360351 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645538 6359607 10 m     2015-10-13 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT       1648903 6462962 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT       1648446 6364042 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT       1647042 6361806 10 m     2015-06-24 
Kärlväxter Trifolium montanum backklöver NT     Fröjel, Sigdarve 1644108 6358587 10 m     2015-10-12 
Lavar Agonimia allobata slät fjällav NT     Fröjel, Styrmansberget O. 1643937 6359053 10 m     2015-10-12 
Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav     S Fröjel, Styrmansberget O. 1643955 6359022 10 m     2015-10-12 
Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav     S Fröjel, Styrmansberget O. 1644122 6359182 10 m     2015-10-12 
Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav     S Fröjel, Sigdarve 1644420 6358521 10 m     2015-10-12 
Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav     S Fröjel O-NO. 1644378 6359902 10 m     2015-10-13 
Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav     S Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644910 6359886 10 m     2015-10-13 
Lavar Gyalecta jenensis kraterlav       Fröjel, Styrmansberget O. 1643937 6359053 10 m     2015-10-12 
Lavar Gyalecta jenensis kraterlav       Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645103 6359955 10 m     2015-10-13 
Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav       Fröjel, Styrmansberget O. 1643955 6359022 10 m     2015-10-12 
Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav       Fröjel, Styrmansberget O. 1644122 6359182 10 m     2015-10-12 
Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav       Fröjel, Sigdarve 1644420 6358521 10 m     2015-10-12 
Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav       Fröjel O-NO. 1644378 6359902 10 m     2015-10-13 
Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav       Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644910 6359886 10 m     2015-10-13 
Mossor Leucobryum glaucum blåmossa       Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645075 6359970 10 m     2015-10-13 
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Svampar Boletus luridus eldsopp     S Fröjel, Styrmansberget O. 1644206 6359099 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Sigdarve 1644081 6358608 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Hoxelmyr 1645071 6360466 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645120 6359958 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644971 6359914 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644821 6359788 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius barbarorum   NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645416 6359854 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius caesiocanescens duvspindling VU   S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644628 6358280 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius caesiocinctus   VU     Fröjel, Sigdarve O-SO. 1644363 6358398 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius caesiocinctus   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius caesiocinctus   VU     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645236 6359956 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius caesiocinctus   VU     Fröjel, Vallhagar V. 1645492 6359875 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius citrinoolivaceus   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius corrosus bullspindling  VU   S Fröjel, Styrmansberget O. 1643864 6358855 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius corrosus bullspindling  VU   S Fröjel, Sigdarve 1644060 6358626 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius corrosus bullspindling  VU   S Fröjel, Sigdarve 1644138 6358552 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius corrosus bullspindling  VU   S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius dionysae Denises spindling NT   S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius dionysae Denises spindling NT   S Fröjel, Vallhagar V. 1646108 6359815 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius dionysae Denises spindling NT   S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644680 6358234 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius glaucopus strimspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644628 6358280 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Styrmansberget O. 1644186 6359143 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve O-SO. 1644389 6358407 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644473 6358395 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644501 6358332 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644582 6358345 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Vallhagar V. 1645852 6359438 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Hoxelmyr V. 1644965 6360423 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN     Fröjel, Hoxelmyr 1645077 6360448 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius infractus bitterspindling       Fröjel, Sigdarve O-SO. 1644363 6358398 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius infractus bitterspindling       Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
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Svampar Cortinarius infractus bitterspindling       Fröjel, Hoxelmyr V. 1645036 6360558 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius infractus bitterspindling       Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645236 6359956 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius infractus bitterspindling       Fröjel, Vallhagar V. 1645416 6359854 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius meinhardii äggspindling NT   S Fröjel, Sigdarve 1644123 6358571 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius mussivus   VU     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644845 6359842 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644501 6358332 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644628 6358280 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644582 6358345 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Vallhagar V. 1645852 6359438 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Vallhagar V. 1645820 6359422 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Hoxelmyr SV. 1645103 6359955 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644845 6359842 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Vallhagar V. 1645439 6359426 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius odorifer anisspindling     S Fröjel, Vallhagar V. 1645700 6359791 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius piceae barrskogsfagerspindling       Fröjel, Hoxelmyr V. 1645038 6360571 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius piceae barrskogsfagerspindling       Fröjel, Vallhagar V. 1645484 6359546 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644495 6358356 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644582 6358345 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum   VU     Fröjel, Hoxelmyr SV. 1644971 6359914 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius pseudoglaucopus violettrandad spindling VU   S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644694 6358185 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius russeoides   NT     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius russeoides   NT     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius russeoides   NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645360 6359780 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius russeoides   NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645380 6359481 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius russeoides   NT     Fröjel, Vallhagar V. 1645389 6359449 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius varius klubbspindling       Fröjel, Styrmansberget O. 1644096 6358836 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius varius klubbspindling       Fröjel, Sigdarve O-SO. 1644363 6358398 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius venetus olivspindling     S Fröjel, Styrmansberget O. 1643955 6359022 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius venetus olivspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius venetus olivspindling     S Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644758 6358117 10 m     2015-10-12 
Svampar Cortinarius venetus olivspindling     S Fröjel O-NO. 1644378 6359902 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius venetus olivspindling     S Fröjel, Vallhagar V. 1645416 6359854 10 m     2015-10-13 
Svampar Cortinarius violaceomaculatus   VU     Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644488 6358376 10 m     2015-10-12 
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Svampar Echinoderma aspera spärrfjällskivling       Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644634 6358292 10 m     2015-10-12 
Svampar Entoloma madidum blårödling       Fröjel, Hoxelmyr V. 1645038 6360571 10 m     2015-10-13 
Svampar Hydnum albidum vit taggsvamp VU     Fröjel, Sigdarve 1644060 6358626 10 m     2015-10-12 
Svampar Hydnum albidum vit taggsvamp VU     Fröjel, Sigdarve 1644108 6358587 10 m     2015-10-12 
Svampar Hydnum albidum vit taggsvamp VU     Fröjel, Hoxelmyr V. 1645038 6360571 10 m     2015-10-13 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Styrmansberget O. 1643864 6358855 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Styrmansberget O. 1644100 6359160 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Sigdarve 1644060 6358626 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Sigdarve 1644420 6358521 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644450 6358405 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Sigdarve, Sälle N. 1644628 6358280 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Vallhagar V. 1646108 6359815 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Vallhagar V. 1645883 6359350 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Vallhagar V. 1645820 6359422 10 m     2015-10-12 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel O-NO. 1644406 6359861 10 m     2015-10-13 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel O-NO. 1644589 6360181 10 m     2015-10-13 
Svampar Lactarius sanguifluus vinriska       Fröjel, Hoxelmyr V. 1645036 6360558 10 m     2015-10-13 
Svampar Phellinus pini tallticka NT   S   1648066 6363999 10 m 1   2015-06-24 
Svampar Phellinus pini tallticka NT   S   1646446 6361246 10 m     2015-06-24 
Svampar Phellinus pini tallticka NT   S   1647180 6362569 10 m     2015-06-24 
Svampar Phellodon niger svart taggsvamp NT   S Fröjel, Styrmansberget O. 1643864 6358855 10 m     2015-10-12 
Svampar Phellodon tomentosus trattaggsvamp       Fröjel, Styrmansberget O. 1643864 6358855 10 m     2015-10-12 
Svampar Russula queletii  krusbärskremla       Fröjel, Vallhagar V. 1645778 6359381 10 m     2015-10-12 
Svampar Russula queletii  krusbärskremla       Fröjel O-NO. 1644378 6359902 10 m     2015-10-13 
Svampar Tricholoma aurantium brandmusseron     S Fröjel, Vallhagar V. 1645778 6359381 10 m     2015-10-12 
Svampar Tricholoma batschii besk kastanjemusseron       Fröjel, Styrmansberget O. 1643967 6358990 10 m     2015-10-12 
Svampar Tricholoma batschii besk kastanjemusseron       Fröjel, Sigdarve O-SO. 1644389 6358407 10 m     2015-10-12 
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Sammanfattning av naturvärdena 
Naturvärdena	i	Ardre-området	vid	Ljugarn	bedöms	vara	mycket	höga.	Ungefär	40	%	av	
det	ca	250	ha	stora	undersökningsområdet	har	”högsta	naturvärde”	(figur	2).	I	området	
finns	väl	utvecklade	kalkhällmarker	med	rikligt	av	karstvittrade	sprickor	samt	glesa	och	
mycket	artrika	kalkbarrskogar	(figur	3).	Båda	dessa	naturtyper	har	högsta	naturvärde	–	
motsvarande	 klass	 I	 enligt	 bedömningsgrunderna	 för	 naturvärdesinventeringar	 –	 NVI	
(SS	199000,	2014).	Arealen	kalkmarker	av	typen	”öppen	karsthällmark”	uppgår	till	cirka	
27	hektar.	De	sammanhängande	bestånden	av	värdefull	kalkbarrskog	omfattar	cirka	75	
hektar.	Såväl	karsthällmarken	som	kalkbarrskogen	bedöms	ha	gynnsam	bevarandesta-
tus.	
	
Totalt	har	49	rödlistade	arter	noterats	inom	det	aktuella	området.	18	arter	omfattas	av	
artskyddsförordningen,	och	av	dessa	är	 tio	upptagna	 i	EU:s	 fågeldirektiv	eller	art-	och	
habitatdirektiv.	Övriga	åtta	arter	är	nationellt	fridlysta.		
	
Drygt	hälften	av	artobservationerna	gjorts	av	Naturcentrum	AB	under	drygt	två	fältda-
gar	 i	 juni	och	 i	 oktober,	övriga	kommer	 från	Artdatabankens	observationsdatabas	och	
www.artportalen.se.	Bedömningen	är	också	att	det	förekommer	ytterligare	ett	stort	an-
tal	rödlistade	och	skyddade	arter	i	området.		
	
Uppgifter	 om	 lokalförekomster	 för	 några	 de	 arter	 som	 förekommer	 inom	 området	 är	
skyddsklassade	och	har	därför	inte	angivits	närmare.	Skyddsklassade	arter	följer	ArtDa-
tabanken	(20150505).	

Utförande, metoder 
Inventeringarna	har	utförts	på	uppdrag	av	SMA	Mineral	AB	och	syftet	har	varit	att	få	en	
uppfattning	om	naturvärdena	i	allmänhet	samt	huruvida	området	hyser	förekomster	av	
rödlistade	och	skyddade	arter.		
	
Inventeringarna,	som	får	betraktas	som	specialiserade	men	översiktliga,	utfördes	vid	två	
tillfällen	och	 omfattade	 totalt	 två	 hela	 fältdagar,	 en	 i	 juni	 och	 ytterligare	 en	 i	 oktober.	
Fältbesöken	gjordes	av	Petter	Bohman	och	Tommy	Knutsson,	Naturcentrum	AB.	Fältbe-
söken	förlades	till	två	olika	årstider	för	att	få	en	bättre	bild	av	artförekomsterna.		
	
Artnamnen,	både	svenska	och	vetenskapliga,	följer	den	taxonomiska	databasen	Dyntaxa	
-	www.dyntaxa.se	(Artdatabanken).	De	rödlistade	arterna	anges	enligt	den	senaste	röd-
listan	(Artdatabanken	2015).	För	varje	rödlistad	art	anges	respektive	hotkategori	(NT	–	
nära	hotad,	VU	–	sårbar,	EN	–	starkt	hotad,	CR	–	akut	hotad	och	RE	–	nationellt	utdöd	
samt	DD	 –	 kunskapsbrist).	 Arter	 som	omfattas	 av	 artskyddsförordningen	 anges	 enligt	
gällande	lagrum	(fridlyst,	EU´s	fågeldirektiv	och	EU´s	Art-	och	habitatdirektiv).		
	
Naturvärdesbedömningarna	följer	i	allt	väsentligt	standard	för	naturvärdesinventering-
ar	NVI	(SS	199000,	2014).	
	
Det	yttre	inventeringsområdet	har	avgränsats	av	SMA	Mineral.	
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Naturvärden i Ardre-området, Ljugarn 
Ardre-området	nordväst	om	Ljugarn	utgörs	i	huvudsak	av	öppna	karstalvarmarker	och	
gamla,	 naturliga	 barrblandskogar	 på	 kalkrik	mark.	 Därtill	 finns	 ett	 litet,	 nedlagt	 kalk-
brott	samt	ett	litet	aktivt	sådant.		
	
Bedömningen	av	naturvärdena	i	den	centrala	delen	av	det	utpekade	Ardreområdet	är	att	
dessa	är	 ”extrema”	 (se	 figur	2).	 Inte	mindre	än	49	 rödlistade	arter	har	noterats	 totalt	
inom	ett	 relativt	 litet	område	 (ca	100	ha).	Hälften	av	dessa	har	dokumenterats	av	oss	
under	mycket	kort	 inventeringstid	–	enbart	drygt	 två	 fältdagar.	Siffrorna	kan	 jämföras	
med	de	116	rödlistade	arter	som	påträffats	i	Stucks,	Bunge	sn,	spridda	över	ett	625	ha	
stort	område	och	dokumenterade	under	drygt	100	fältdagar	under	många	års	invente-
ringar	(Fritz	&	Hultengren	2015).	Det	finns	förvisso	skillnader	när	det	gäller	artinnehål-
let,	men	antalet	arter	och	tätheten	av	fynd	av	rödlistade	arter	bedömer	vi	vara	likartad.	
	
Såväl	de	öppna	”alvarmarkerna”	inklusive	karsthällmarker	(motsvarande	karsthällmar-
ker	 8240	 i	 Natura	 2000-systemet)	 som	 de	 gamla	 kalkrika	 barrskogarna	 (kalkbarr-
skog/taiga	9005)	bedöms	därför	ha	”högsta	naturvärde”	(se	karta	3)	=	naturvärdesklass	
I	vid	jämförelser	med	klassificeringen	i	inventeringsmetodiken	NVI	(SIS	199000).	I	båda	
dessa	naturtyper	förekommer	en	lång	rad	skyddsvärda	arter	(rödlistade	arter	och	arter	
som	omfattas	av	Artskyddsförordningen)	–	se	BILAGA	1	och	2.	Avgränsningen	av	kate-
gorin	”högsta	naturvärde”	framgår	av	kartan.	Inom	övriga	delar	finns	naturvärden	men	
dessa	har	 inte	karterats	eftersom	fokus	har	 lagts	på	att	ringa	 in	områden	med	”högsta	
naturvärde”.	 Ett	 exempal	 är	 det	 gamla	 brottet	 i	 inventeringsområdets	 östra	 kant	 har	
naturvärden.	I	botten	av	detta	finns	en	lite	damm	som	bland	annat	är	lekvatten	för	van-
lig	padda.		
	
Runt	de	aktiva	brotten	lägst	i	norr	finns	också	naturvärden,	men	de	ligger	spridda	utmed	
brottets	kanter.	
	
Området	är	inte	skyddat	nationellt	eller	internationellt,	men	i	den	norra	delen	finns	ett	
utpekat	skogligt	biotopskyddsområde	(se	figur	1).		

Några	övriga	synpunkter	på	områdets	naturvärden	listas	nedan.	

•	 Nyckelbiotoper	med	olikåldriga	kalkbarrskogar	med	mängder	av	rödlistade	och	säll-
synta	svampar,	främst	mykorrhiza-bildare	förekommer	i	kanterna	av	det	inventerade	
kalkhällmarksområdet.	Ett	mindre	område	är	biotopskyddat	(längst	i	NV).		

•	 Alvar/-karstmarkerna	är	mycket	artrika	och	hyser	bl	a	en	stor	population	av	alvar-
placodlav	Squamarina	gypsacea	VU	samt	en	anmärkningsvärd	stor	population	av	vit-
pudrad	kantlav	S.	lentigera	samt	även	i	övrigt	en	väl	utvecklad	flora	där	många	säll-
synta	och	rödlistade	arter	förekommer.	

•	 Bland	arter	i	art-	och	habitatdirektivet	kan	framhållas	avarönn	Sorbus	teodori	VU	som	
påträffades	på	tre	olika	platser.	Bland	övriga	högt	klassade	rödlistade	kärlväxter	bör	
särskilt	 framhållas	 hjorttunga	 Asplenium	 scolopendrium	 CR	 (trol.	 inplanterad)	 och	
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gulkronill	Hippocrepis	emerus	EN	m	fl.	

•	 De	delar	som	påverkats	av	skogsbruk	hyser	betydligt	lägre	naturvärden.	

•	 Flera	naturtyper	som	definieras	inom	N2000	finns	representerade	i	området	av	vilka	
karsthällmark	(8240),	alvar	(6280)	samt	västlig	taiga/kalkbarrskog	(9005)	är	särskilt	
vanliga.		

•	 Området	är	i	samma	klass	som	andra	liknande	områden	som	vi	inventerat	på	Gotland	
t	ex	Stucks	vid	Bästeträsk,	File	hajdar	och	Hejnum	hällar.		

•	 Ytterligare	 undersökningar,	 vid	 andra	 tidpunkter,	 skulle	 helt	 säkert	 resultera	 i	 att	
många	fler	fynd	i	form	av	rödlistade	eller	skyddade	arter.		

	
Figur 1. Befintliga lagskydd inom det inventerade området. I den norra delen finns ett utpekat skog-
ligt biotopskyddsområde (kartan kommer från: www.skyddadnatur.naturvardsverket.se). 
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Figur 2. Naturvärdesbedömning (enbart högsta naturvärde anges) samt fynd av skyddsvärda arter 
(rödlistade samt skyddad arter). Inventeringsområdets yttergräns är markerat med streckad, röd 
linje.  
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Figur 3. Skyddsvärda naturtyper inom området. Inventeringsområdet är markerat med streckad, röd 
linje.  
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BILAGA 1. Skyddsvärda arter i Ardre-området, Ljugarn 
 
Med skyddsvärda arter avses rödlistade arter (aktuell hotkategori anges efter artnamnet) 
och arter som omfattas av Artskyddsförordningen (arter som antingen är upptagna i EUs 
fågeldirektiv eller Art- och habitat direktiv eller som är nationellt eller regionalt fridlysta). 
 
* markerar arter som tidigare rapporterats från området. Uppgifter om deras förekomster 
har hämtats ur Artdatabankens observationsdatabas och Artportalen.se 
 
Däggdjur 
Pipistrellus nathusii trollpipistrell – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habi-
tatdirektiv, bilaga IV). En individ hittades vilande under löst sittande bark på en död tall. Ar-
ten uppträder sannolikt endast tillfälligt i området. Eventuella koloniplatser återfinns trolig-
en utanför inventeringsområdet. 
	
Fjärilar 
Athetis gluteosa gråaktigt kärrängsfly – rödlistad som NT (missgynnad). 
Detta rödlistade nattfly hittades i ett exemplar under barken på en död gran den 25/6-2015.  
 
Pyrausta nigrata svart ljusmott – rödlistad som NT (missgynnad). 
Flera observationer gjordes runt om i de öppna och halvöppna markerna i inventeringsom-
rådet den 25/6-2015. Arten är allmän i de öppna alvarmarkerna.  
 
Melitaea cinxia ängsnätfjäril – rödlistad som NT (missgynnad). 
Endast ett exemplar observerades den 25/6 -2015. Arten förekommer i de öppna alvarmar-
kerna i inventeringsområdet.  
 
*Lopinga achine dårgräsfjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsför-
ordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV).  Två fynd (från 2013 och 2014) finns rap-
porterande från inventeringsområdet.  
 
*Parnassius apollo apollofjäril – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsför-
ordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Fem fynd finns rapporterade från inven-
teringsområdet mellan 2008 och 2014. 
 
*Phengaris arion svartfläckig blåvinge – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Art-
skyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirektiv, bilaga IV). Tre äldre fynd finns från områ-
det, samtliga från 2008. 
 
*Zygaena lonicerae bredbrämad bastardsvärmare – rödlistad som NT (missgynnad). 
Ett fynd finns rapporterat från inventeringsområdet 2013. 
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Fåglar 
Dryocopus martius spillkråka – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförord-
ningen (EU´s fågeldirektiv). Enstaka spillkråkor observerades den 14/10, 2015. Möjligen 
häckar något par i barrskogsbestånden i inventeringsområdet.  
 
Lullula arborea trädlärka – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s fågeldirektiv). Två ex-
emplar observerades den 14/10 -2015. Möjligen häckar något par i de glesa skogsbestånden 
som omger alvarmarken.  
 
Lyrurus tetrix orre – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s fågeldirektiv) 
Spillning från orre observerades den 14/10, 2015. Det är oklart om arten häckar i området 
eller om det rör sig om enstaka fåglar som tillfälligt besöker inventeringsområdet.  
 
*Crex crex kornknarr – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Artskyddsförordningen 
(EU´s fågeldirektiv). Spelande kornknarr har tidigare rapporterats vid två tillfällen (2006 och 
2008) från inventeringsområdet eller dess direkta närhet. 
 
Grod- och kräldjur 
Bufo bufo vanlig padda – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Den lilla vattensam-
lingen som finns i botten av det gamla brottet är en föryngringsplats för vanlig padda. Den 
25/6, 2015 observerades 1000-tals paddlarver i dammen.  
 
Natrix natrix gotlandica gotlandssnok – rödlistad som NT (missgynnad), omfattas av Art-
skyddsförordningen (fridlyst) Gotlandssnoken är en rödlistad underart till den vanliga sno-
ken, och förkommer endast på Gotland. En stor hona observerades i karstsprickorna i områ-
dets norra del den 25/6 -2015.  
 
Kärlväxter 
Arenaria gothica kalknarv – rödlistad som VU (sårbar). Kalknarv förekommer med enstaka 
stora bestånd (> 200 plantor) och några små bestånd i de öppna, grusiga partierna av alvar-
marken.   
 
Asplenium scolopendrium hjorttunga – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Art-
skyddsförordningen (fridlyst). Två plantor av denna mycket sällsynta ormbunke växer i ett 
par karstsprickor i norra delen av inventeringsområdet. Eventuellt är arten inplanterad i om-
rådet.  
 
Gymnadenia conopsea brudsporre – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Brud-
sporre förekommer med enstaka, spridda plantor i stora delar av inventeringsområdet. Inget 
av fältbesöken sammanföll med artens blomningstid vilket innebär att den kan vara betydligt 
vanligare i inventeringsområdet än vad denna studie visar.  
 
Helianthemum nummularium subsp. nummularium ljus solvända – rödlistad som NT (miss-
gynnad). Ljus solvända förekommer allmänt i öppna till halvöppna delar av inventeringsom-
rådet. Fläckvis är den beståndsbildande.  
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Lycopodium annotinum revlummer – omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habi-
tatdirektiv, bilaga V). Enstaka plantor av revlummer observerades den 14/10 -2015. Arten 
förekommer sparsamt i inventeringsområdets skogsbestånd. 
 
Neottia nidus-avis nästrot – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst). Nästrot är tämli-
gen allmän och spridd i stora delar av inventeringsområdet. Särskilt rikliga förekomster finns 
utmed inventeringsområdets östra kant. 
 
Orchis mascula Sankt Pers nycklar – omfattas av Artskyddsförordningen (fridlyst) 
Enstaka överblommande plantor hittades den 25/6 -2015. Arten är sannolikt vanlig i stora 
delar av inventeringsområdet men eftersom fältbesöken var efter artens blomningstid gjor-
des endast enstaka fynd. 
 
Sorbus teodori avarönn – VU, omfattas av Artskyddsförordningen (EU´s art- och habitatdirek-
tiv bilaga II och IV). Tre avarönnar påträffades i inventeringsområdet.  
 
Thymus serpyllum backtimjan – rödlistad som NT (missgynnad). Backtimjan är en karak-
tärsart i de öppna alvarmarkerna i inventeringsområdet. På flera platser är den bestånds-
bildande.  
 
*Aconitum napellus äkta stormhatt – rödlistad som CR (akut hotad). Har tidigare rapporte-
rats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (1997).  
 
*Bromopsis benekenii strävlosta – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett 
tillfälle från inventeringsområdet (1999).  
 
*Buglossoides arvensis var. coerulescens blå sminkrot – rödlistad som EN (starkt hotad). Har 
rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (1988).  
 
*Chimaphila umbellata ryl – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Artskyddsförord-
ningen (fridlyst). Har tidigare rapporterats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2004).  
 
*Hippocrepis emerus gulkronill – rödlistad som EN (starkt hotad), omfattas av Artskyddsför-
ordningen (fridlyst). En enstaka planta har rapporterats vid fem tillfällen från en och samma 
plats i norra delen av inventeringsområdet. Observationer har gjorts mellan 1992 och 2007. 
 
Lavar 
Cladonia parasitica dvärgbägarlav – rödlistad som NT (missgynnad). Dvärgbägarlav observe-
rades på en tallåga den 25/6 -2015. Arten är sannolikt spridd men sällsynt i inventeringsom-
rådet. 
 
Squamarina gypsacea alvarplacodlav – rödlistad som VU (sårbar). Alvarplacodlav påträffades 
på fem olika platser i de öppna alvarmarkerna. Flera av förekomsterna var relativt stora med 
minst 20 – 30 stycken exemplar, på bålar av brun skivlav  Psora lurida.  


