
Naturvårdsutlåtande 
Naturcentrum AB 

Bilaga B. 4c.  

Petter, Bohman, Tommy Knutsson & Svante Hultengren 
2015-11-23 
	

11 

 
Skalbaggar 
Cerylon impressum tallgångbagge – rödlistad som VU (sårbar). Ett par individer av tallgång-
baggen hittades under barken på en nyligen död tall i kanten av den öppna alvarmarken. På 
Gotland har arten en tydligt östlig utbredning med Torsburgen som ett av kärnområdena 
(Bohman & Franc 2009) 
 
Uloma rufa – rödlistad som NT (missgynnad). Fem individer av svartbaggen Uloma rufa hit-
tade under barken på en nyligen död tallåga. Sannolikt finns arten sprid på nyligen död tall-
ved i hela inventeringsområdet.  
 
Steklar 
*Mutilla europaea röd sammetsstekel – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid 
ett tillfälle från inventeringsområdet (2008). 
 
*Nomada facilis fibblegökbi – rödlistad som EN (starkt hotad). Har tidigare rapporterats från 
inventeringsområdet vid ett tillfälle (2008). 
 
Svampar 
Cortinarius atrovirens svartgrön spindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med minst 
fyra mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i områ-
det. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius barbarorum – rödlistad som NT (missgynnad). Påträffades med minst fyra mycel 
och finns sannolikt spridd i lämpliga kalkbarrskogar i området. Större delen av den svenska 
populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius caesiocinctus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med två mycel men finns 
sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. Mycket sällsynt 
art där man kan förmoda att en stor andel av den svenska populationen förekommer på Got-
land. 
 
Cortinarius fraudulosus granrotspindling – rödlistad som VU (sårbar). Hittades med minst sex 
mycel men finns sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrskogar i området. 
Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling – rödlistad som EN (starkt hotad). Påträffades 
med minst sju mycel och finns sannolikt spridd i fler lämpliga, ej slutavverkade kalkbarrsko-
gar i området. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius pseudoarcuatorum – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel. 
Mycket sällsynt art och i Nordeuropa enbart känd från Gotlands kalkbarrskogar. Tidigare ej 
känd från området. 
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Cortinarius russeoides – rödlistad som NT (missgynnad). Hittades med minst åtta mycel men 
finns sannolikt spridd i alla lämpliga, ej slutavverkade  kalkbarrskogar i området. Större delen 
av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Cortinarius violaceomaculatus – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel. 
Mycket sällsynt art. Större delen av den svenska populationen förekommer på Gotland. 
 
Echinoderma echinacea taggfjällskivling – rödlistad som NT (missgynnad). Påträffades med 
ett mycel. Tidigare mycket få fynd gjorda på Gotland. 
  
Ramaria flava – rödlistad som VU (sårbar). Påträffades med ett mycel. Arterna av de stora 
gula fingersvamparna är mycket svåridentifierade och taxonomin ännu ej helt utredd. Fyn-
det från Ardre tros tillhöra arten Ramaria brunneicontusa vilket kommer att bli det nya 
namnet för det som tidigare kallats R. flava. 
 
*Clavariadelphus truncatus flatttoppad klubbsvamp – rödlistad som NT (missgynnad). Har 
observerats vid två tidigare tillfällen inom inventeringsområdet (2006 och 2011). 
 
*Cortinarius camptoros elastisk spindling – VU. Har rapporterats med ett mycel (1992).  
 
*Cortinarius flavovirens mjölspindling – VU. Har observerats vid två tillfällen ifrån invente-
ringsområdet (1992 och 2000). 
 
*Cortinarius meinhardii äggspindling – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats med 
ett mycel (2012).  
 
*Cortinarius prasinus grönkantad spindling – EN. Har observerats vid två tillfällen ifrån inven-
teringsområdet (1992 och 2000). 
 
*Cortinarius variiformis lövklubbspindling – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats med 
ett mycel (1992).  
 
*Inonotus hispidus pälsticka – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett tillfälle från 
inventeringsområdet (1995). 
 
*Lactarius mairei borstriska – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett tillfälle från 
inventeringsområdet (1992). 
 
*Lepiota grangei grönfjällig fjällskivling – rödlistad som VU (sårbar). Har rapporterats vid ett 
tillfälle från inventeringsområdet (2011). 
 
*Leucopaxillus gentianeus bittermusseron – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporte-
rats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2011). 
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*Phellinus pini tallticka – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett tillfälle från 
inventeringsområdet (2004). 
 
*Scleroderma verrucosum knottrig rottryffel – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporte-
rats vid ett tillfälle från inventeringsområdet (2000). 
 
*Sowerbyella imperialis gul rotskål – rödlistad som NT (missgynnad). Har rapporterats vid ett 
tillfälle från inventeringsområdet (2011). 
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BILAGA 2. Fotografier från Ardre-området, Ljugarn 
 
A. & B. – olikåldriga barrnaturskogar på kalkmark, C. & D. – öppna karsthällmarker i områ-
dets centrala delar, E. – gotlandssnok, F. – hjorttunga i karstspricka. 
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BILAGA 3. Fynd av ”naturvårdsarter” i Ardre-området, Ljugarn 
 
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 med hotkategori (rödlistan), eventuellt skydd, lokal, 
geografiska koordinater RT90, noggrannhet jämte kommentar och fynddatum. Lokaldata om förekomster av skyddsklassade arter enligt 
Artdatabanken (20150505) har tagits bort. 
	

Grupp Vetenskapligt namn Svenskt namn Ho
t-

ka
te

-
go

ri 

Skyddsform Si
gn

a
la

rt
 

Lokal 
Öst    
(RT90) 

Nord 
(RT90) No

g-
gr

an
n

he
t 

Antal Kommentar Fynddatum 

Däggdjur Pipistrellus nathusii trollpipistrell  Bilaga 4  Ekese, Ardre    1 vilande under bark 2015-06-25 

Fjärilar Athetis gluteosa gråaktigt kärrängsfly NT   Ekese, Ardre 1672664 6362523 10 m 1  2015-06-25 

Fjärilar Melitaea cinxia ängsnätfjäril NT   Fridhem V., Ardre 1672865 6362541 10 m 1  2015-06-25 

Fjärilar Pyrausta nigrata svart ljusmott NT   Fridhem V., Ardre 1673063 6362731 10 m 1  2015-06-25 

Fjärilar Pyrausta nigrata svart ljusmott NT   Ekese, Ardre 1672791 6362718 10 m 1  2015-06-25 

Fjärilar Pyrausta nigrata svart ljusmott NT   Ekese, Ardre 1672573 6363222 10 m   2015-06-25 

Fåglar Dryocopus martius spillkråka NT Fågeldirektivet  Ekese, Ardre 1672170 6362240 10 m   2015-10-14 

Fåglar Dryocopus martius spillkråka NT Fågeldirektivet  Fridhem V., Ardre 1673209 6362624 10 m   2015-10-14 

Fåglar Lullula arborea trädlärka  Fågeldirektivet  Ekese, Ardre 1672330 6363319 10 m 2  2015-10-14 

Fåglar Lyrurus tetrix orre  Fågeldirektivet  Ekese, Ardre 1672380 6363256 10 m  färsk spillning 2015-10-14 

Groddjur Bufo bufo vanlig padda   Fridlyst  Fridhem V., Ardre 1673114 6362678 10 m 1000  2015-06-25 

Kräldjur Natrix natrix gotlandica gotlandssnok NT Fridlyst  Ekese, Ardre 1672463 6363458 10 m 1  2015-06-25 

Kärlväxter Arenaria gothica kalknarv VU   Ekese, Ardre 1672647 6363019 10 m 200  2015-06-25 

Kärlväxter Arenaria gothica kalknarv VU   Ekese, Ardre 1672525 6363309 10 m 5  2015-06-25 

Kärlväxter Arenaria gothica kalknarv VU   Ekese, Ardre 1672573 6363222  5  2015-06-25 

Kärlväxter Asplenium scolopendrium hjorttunga EN Fridlyst  Ekese, Ardre       
Kärlväxter Asplenium scolopendrium hjorttunga EN Fridlyst  Ekese, Ardre       

Kärlväxter Asplenium scolopendrium hjorttunga EN Fridlyst  Ekese, Ardre       
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Kärlväxter Gymnadenia conopsea brudsporre  Fridlyst  Ekese, Ardre 1672712 6363147 10 m   2015-06-25 

Kärlväxter 
Helianthemum nummularium subsp. 
nummularium ljus solvända  NT   Ekese, Ardre 1672573 6363222 10 m   2015-06-25 

Kärlväxter Lycopodium annotinum revlummer  Fridlyst, Bilaga 5  Fridhem V., Ardre 1673209 6362624 10 m   2015-10-14 

Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot  Fridlyst  Ekese, Ardre 1672305 6363481 10 m   2015-06-25 

Kärlväxter Neottia nidus-avis nästrot  Fridlyst  Fridhem V., Ardre 1673193 6362389 10 m   2015-06-25 

Kärlväxter Orchis mascula Sankt Pers nycklar  Fridlyst  Fridhem V., Ardre 1673008 6362731 10 m 1  2015-06-25 

Kärlväxter Sorbus teodori avarönn VU Bilaga 2 och 4  Ekese, Ardre 1672496 6363450 10 m   2015-10-14 

Kärlväxter Sorbus teodori avarönn VU Bilaga 2 och 4  Ekese, Ardre 1672429 6363442 10 m   2015-10-14 

Kärlväxter Sorbus teodori avarönn VU Bilaga 2 och 4  Ekese, Ardre 1672320 6363535 10 m   2015-10-14 

Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT   Ekese, Ardre 1672306 6363550 10 m   2015-10-14 

Kärlväxter Thymus serpyllum backtimjan NT   Ekese, Ardre 1672330 6363319 10 m   2015-10-14 

Lavar Cladonia parasitica dvärgbägarlav NT  S Fridhem V., Ardre 1673008 6362731 10 m 1  2015-06-25 

Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav   S Ekese, Ardre 1672092 6363659 10 m   2015-10-14 

Lavar Felipes leucopellaeus kattfotslav   S Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Lavar Gyalecta jenensis kraterlav    Ekese, Ardre 1672799 6363137 10 m   2015-10-14 

Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav    Ekese, Ardre 1672092 6363659 10 m   2015-10-14 

Lavar Lecanactis abietina gammelgranslav    Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Lavar Squamarina gypsacea alvarplacodlav VU   Ekese, Ardre 1672865 6362541 10 m 10  2015-06-25 

Lavar Squamarina gypsacea alvarplacodlav VU   Ekese, Ardre 1672689 6363048 10 m 5  2015-06-25 

Lavar Squamarina gypsacea alvarplacodlav VU   Ekese, Ardre 1672693 6363114 10 m 20  2015-06-25 

Lavar Squamarina gypsacea alvarplacodlav VU   Ekese, Ardre 1672712 6363147 10 m 5  2015-06-25 

Lavar Squamarina gypsacea alvarplacodlav VU   Ekese, Ardre 1672643 6363065 10 m 100 

på ca 30 bålar av 
Psora lurida; 100-tals 
gypsacea-fjäll 2015-10-14 

Lavar Squamarina lentigera vitpudrad kantlav    Ekese, Ardre 1672647 6363038 10 m   2015-10-14 

Lavar Squamarina lentigera vitpudrad kantlav    Ekese, Ardre 1672643 6363065 10 m  ovanligt riklig! 2015-10-14 

Mossor Leucobryum glaucum blåmossa   S Ekese, Ardre 1672399 6363440 10 m   2015-10-14 

Skalbaggar Cerylon impressum tallgångbagge VU   Ekese, Ardre 1672648 6362725 10 m 1  2015-06-25 

Skalbaggar Uloma rufa  NT   Ekese, Ardre 1672648 6362725 10 m 5  2015-06-25 
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Svampar Cortinarius armillatus rödbandad spindling    Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU   Ekese, Ardre 1672216 6363626 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU   Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU   Ekese, Ardre 1672082 6363535 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU   Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius barbarorum  NT   Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius barbarorum  NT   Ekese, Ardre 1672736 6363006 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius barbarorum  NT   Ekese, Ardre 1672806 6362996 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius barbarorum  NT   Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius caesiocinctus  VU   Ekese, Ardre 1672736 6363006 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius caesiocinctus  VU   Fridhem V., Ardre 1673209 6362624 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Ekese, Ardre 1672076 6363623 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Ekese, Ardre 1672073 6363591 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Ekese, Ardre 1672380 6363256 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Ekese, Ardre 1672423 6363190 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU   Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Ekese, Ardre 1672086 6363641 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Ekese, Ardre 1672073 6363591 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Fridhem V., Ardre 1673190 6362607 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Fridhem V., Ardre 1673158 6362678 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius haasii 
gulsträngad fager-
spindling EN   Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius infractus bitterspindling    Ekese, Ardre 1672411 6363214 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius infractus bitterspindling    Ekese, Ardre 1672736 6363006 10 m   2015-10-14 
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Svampar Cortinarius infractus bitterspindling    Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672399 6363440 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672306 6363550 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672216 6363626 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672082 6363535 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672330 6363319 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672392 6363300 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672423 6363190 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Ekese, Ardre 1672736 6363006 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Fridhem V., Ardre 1673209 6362624 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius odorifer anisspindling    Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius percomis kryddspindling   S Fridhem V., Ardre 1673143 6362725 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius pseudoarcuatorum  VU   Fridhem V., Ardre 1673143 6362725 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Ekese, Ardre 1672192 6363646 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Ekese, Ardre 1672086 6363641 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Ekese, Ardre 1672200 6363231 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Ekese, Ardre 1672411 6363214 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Fridhem V., Ardre 1673204 6362724 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius russeoides  NT   Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius salor blå slemspindling   S Ekese, Ardre 1672192 6363646 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius salor blå slemspindling   S Ekese, Ardre 1672076 6363623 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius salor blå slemspindling   S Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius subgracilis     Ekese, Ardre 1672192 6363646 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius variecolor kantspindling    Ekese, Ardre 1672380 6363256 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius variecolor kantspindling    Fridhem V., Ardre 1673204 6362724 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius varius klubbspindling    Ekese, Ardre 1672076 6363623 10 m   2015-10-14 
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Svampar Cortinarius varius klubbspindling    Ekese, Ardre 1672392 6363300 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius varius klubbspindling    Ekese, Ardre 1672411 6363214 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius varius klubbspindling    Fridhem V., Ardre 1673204 6362724 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius venetus olivspindling   S Ekese, Ardre 1672256 6363278 10 m   2015-10-14 

Svampar Cortinarius violaceomaculatus  VU   Ekese, Ardre 1672200 6363231 10 m   2015-10-14 

Svampar Echinoderma echinacea taggfjällskivling NT   Ekese, Ardre 1672192 6363646 10 m   2015-10-14 

Svampar Entoloma caesiocinctum     Fridhem V., Ardre 1673237 6362629 10 m   2015-10-14 

Svampar Hydnellum ferrugineum dropptaggsvamp   S Fridhem V., Ardre 1673143 6362725 10 m   2015-10-14 

Svampar Hydnum     Ekese, Ardre 1672806 6362996 10 m   2015-10-14 

Svampar Hygrophorus persicolor  NA   Ekese, Ardre 1672082 6363535 10 m   2015-10-14 

Svampar Lactarius leonis lejonriska    Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Lactarius sanguifluus Vinriska    Fridhem V., Ardre 1673167 6362620 10 m   2015-10-14 

Svampar Ramaria flava  VU   Fridhem V., Ardre 1673191 6362588 10 m   2015-10-14 

Svampar Russula queletii  krusbärskremla    Ekese, Ardre 1672192 6363646 10 m   2015-10-14 

Svampar Russula queletii  krusbärskremla    Fridhem V., Ardre 1673130 6362745 10 m   2015-10-14 

Svampar Sarcodon imbricatus fjällig taggsvamp    Ekese, Ardre 1672065 6363560 10 m   2015-10-14 

Svampar Sarcodon imbricatus fjällig taggsvamp    Ekese, Ardre 1672392 6363300 10 m   2015-10-14 

Svampar Sarcodon imbricatus fjällig taggsvamp    Fridhem V., Ardre 1673204 6362724 10 m   2015-10-14 

	



Bilaga B. 4d. 

GRUPP VETENSKAPLIGT ARTNAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI SKYDDSSTATUS FYNDÅR UPPGIFTSLÄMNARE KOMMENTARER BEDÖMD PÅVERKAN
FYND INOM 
BRYTOMRÅDET

FYND I ÖVRIGA 
KLINTE 
KLINTEBYS 1:5

ENDAST FYND 
UTANFÖR 
KLINTE 
KLINTEBYS 1:5

FÅGLAR Accipiter gentilis duvhök NT (nära hotad) Rödlistad
1985-12-31,      
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Ett revir i anslutning till fastighetens östra kant. Tämligen sällsynt 
på Gotland. Beståndet skattas till 150 par. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Alauda arvensis sånglärka NT (nära hotad) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Ca fem revir på jordbruksmarken norr om 
fastigheten. Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom 
fastigheten. Allmän art med ca 50 000 par på Gotland.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Anthus pratensis ängspiplärka NT (nära hotad) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Allmän art 
med ca 3 500 par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Anthus trivialis trädpiplärka LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 60 par, vara av ca 35 inom 
brytområdet. Allmäna art med ca 15 000 par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

FÅGLAR Apus apus tornseglare VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Allmän art 
som häckar med ca 8 000 par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Aquila chrysaetos kungsörn NT (nära hotad) Rödlistad och Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Födosöker inom fastigheten. Minst 4 olika individer observerade 
under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Branta leucopis vitkindad gås LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. På 
Gotland är vitkindag gås en allmän art med ca 3 000 häckande par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Bubo bubo berguv VU (sårbar) Fågeldirktiv 2018-04-11 Naturcentrum AB

Ett aktivit revir centralt inom Klinte Klintebys 1:5. Flera 
observationer i anslutning till Lilla Snögrinde-täkten. 
Häckningsplats är okänd. 2018 var boplatsen inte placerade i 
något av de två aktiva brotten. Arten är mycekt sällsynt på Gotland 
och antalet par skattas till ca 13 stycken.

Stenbrytningen och efterbehandlingen kommer leda till att 
lämpliga bohylor skapas vilket  gynnar berguven. 
Sprägningar, trafik och annan versksamhet i täkten kan 
störa berguvarna, särsklit under kritiska perioder inför och 
under häckningen. 

•

FÅGLAR Caprimulgus europaeus nattskärra LC (utom fara) Fågeldirektivet
2017-07-23 – 29 
samt 2018-06-16

Naturcentrum AB
Totalt noterades ca 30 spelande individer. 10 av dessa inom 
brytområdet, 10 inom övriga fastigheten och 10 strax utanför 
fastigheten. En på Gotland allmän art med ca 1 800 häckande par. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

FÅGLAR Circus pygargus ängshök EN (starkt hotad) Rödlistad och Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Mycket 
sällsynt häckfågel på Gotland, ca 7 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Corvus corone kråka LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. En allmän 
art som häckar med ca 3 000 par på Gotland.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Crex crex kornknarr NT (nära hotad) Fågeldirektivet
2012-07-04,      
2018-04-11 – 
2018-06-18

ArtDatabanken, 
observatör Jan 
Wärnbäck.                     
Naturcenterum AB

Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom fastigheten. En 
observation från brytområdet 2012. På grund av dålig 
norggrannhetsangivelse är det osäkert om yndet faktiskt är från 
brytområdet. Ca 600 häckande par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Cuculus canorus gök LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
5-7 häckningar inom fastigheten, vara av 2-3 inom planerat 
brytområde. En allmän art med ca 1000 häckande par på Gotland.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

FÅGLAR Delichon urbica hussvala VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. En allmän 
art med ca 3 000 häckande par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Dendrocopos minor mindre hackspett NT (nära hotad) Fågeldirektivet 1985-12-31 ArtDatabanken
Endast en äldre observation från 1985. Inga moderna fynd inom 
fastigheten. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Dryocopus martius spillkråka NT (nära hotad) Rödlistad och Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Två revir i eller i anslutning till fastigheten sommaren 2018. Ett av 
dessa revir finns åtminstonde delvis inom planerat brytområde. På 
Gotland häckar ca 150 par.

Ett av de två revirer riskerar att påverkas negativt i samband 
med avbaning. Bervarandestatus lokalt, regionalt eller 
nationellt påverkas inte. 

• •

FÅGLAR Emberiza citrinella gulsparv VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 35 par, vara av ca 25 inom 
brytområdet. Arten är mycklet allmän på Gotland och beståndet 
skattas till ca 30 000 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

FÅGLAR Emberiza schoeniclus sävsparv VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Två revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet. 
Tämligen allmän art på Gotland, ca 2 000 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Fringilla montifringilla bergfink LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar 
inte på Gotland.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  



FÅGLAR Gallinago gallinago enkelbeckasin LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 8 par inom fastigheten, 2 av dessa inom brytområdet. 
Bedöms inte påverkas av bryt- och efterbehandlingsplanen. 
Tämligen allmän art på Gotland, ca 1000 par.

På kort sikt kan den lokala populationen påverkas svagt 
negativt. Efterbehandlingsplanen kommer på längre sikt 
leda till att brytområdet blir mer gynnsammt för arten och 
sannolikt öka den lokala populationen. 

• •

FÅGLAR Grus grus trana LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Ett revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet. 
Tämligen sällsynt på Gotland. Beståndet skattas till 150 par. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Haliaeetus albicilla havsörn NT (nära hotad) Rödlistad och Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB

Födosöker i anslutning till Stormyr. Minst 4 olika individer 
observerade under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten. 
Tämligen sällsynt häckfågel på Gotland. Beståndet skattas till ca 24 
par. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Lanius collurio törnskata LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Ett revir i östligaste delen av brytområdet. Tämligen allmän art på 
Gotland. Det gotlänska beståndet skattas till ca 1 200 par. 

Efterbehandlingen kommer på sikt leda till att lämpliga 
häckningsmiljöer skapas och att arten därmed gynnas. 

• •

FÅGLAR Larus argentatus gråtrut VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Överflygande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar 
med ca 3 000 par på Gotland. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Lullula arborea trädlärka LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Ett revir vid Lilla Snögriinde-täkten, inom brytområdet. Häckar med 
ca 300 par på Gotland.

På kortsikt bedöms brytplanen inte påverka den lokala 
beståndet. Efterbehandlingsplanen kommer leda till att 
trädlärkan gynnas genom att fler lämpliga häckningsmiljöer 
skapas. 

• •

FÅGLAR Luscinia luscinia näktergal LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Revir noterade utanför fastigheten. Inga häckningar inom 
fastigheten. Allmän art på Gotland, ca 2 000 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Milvus milvus röd glada LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Mycket 
sällsynt häckfågel på Gotland, endast enstaka häckningar. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Muscicapa striata grå flugsnappare LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 3 par inom fastigeheten, vara av 2 inom det planerade 
brytområdet. Allmän art på Gotland, ca 8 500 par. 

Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och 
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande 
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller 
nationellt. 

• •

FÅGLAR Numenius arquata storspov NT (nära hotad) Fågeldirektivet 1985-12-31 ArtDatabanken
Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet 
och  häckar inte inom området.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Perdix perdix rapphöna NT (nära hotad) Fågeldirektivet 1985-12-31 ArtDatabanken
Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet 
och häckar inte inom området.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Phoenicurus phoenicurus rödstjärt LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 3 par inom fastigeheten, vara av 2 inom det planerade 
brytområdet. Allmän art på Gotland, ca 3 000 par. 

Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och 
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande 
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller 
nationellt. 

• •

FÅGLAR Phylloscopus trochiloides lundsångare NT (nära hotad) Fågeldirektivet
2010-05-25 samt 
2018-06-18

ArtDatabanken och 
Naturcentrum AB

Ett revir i nordligaste delen av fastigheten, delvis inom planerat 
brytområde, sommaren 2018 samt en sjungande lundsångare 
observerad 2010. Tämligen sällsynt häckfågel. Det gotlänska 
beståndet skattas till ca 40 par.

2018-års häckningsplats kommer försvinna i samband med 
avbaning. Lämpliga häckningspålatser kommer finnas kvar 
inom de deklar av fastigheten Klinte Klintebys 1:5 som inte 
påverkas av stenbrytningen. Viss risk för lokal påverkan.  
Artens bevarande status bedöms inte påverkas varken  
regionalt eller nationellt. 

•

FÅGLAR Prunella modularis järnsparv LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 7 par inom fastigheten, vara av 6 inom planerat 
brytområde. Allmän häckfågel på Gotland, ca 2 000 par.

Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och 
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande 
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller 
nationellt. 

• •

FÅGLAR Pyrrhula pyrrhula domherre LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 5-7 par inom Klinte Klintebys 1:5, varav möjligen 3-4 
inom brytområdet. Allmän häckfågel på Gotland, ca 2 000 par.

Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och 
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande 
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller 
nationellt. 

• •

FÅGLAR Regulus regulus kungsfågel VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med 15-20 par inom fastigheten, vara av 7-8 inom planerat 
brytområde. Allmän häckfågel på Gotland, ca 18 000 par.

Arten kommer sannolikt missgynnas av stenbrytningen och 
den efterföljande efterbehandlingen. Artens bevarande 
status bedöms inte påverkas varken lokalt, regionalt eller 
nationellt. 

• •

FÅGLAR Saxicola rubetra buskskvätta NT (nära hotad) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Passerande. Häckar ej inom Klinte Klintebys 1:5. Det gotländska 
beståndet skattas till ca 800 par.

Efterbehandlingen kommer på sikt leda till att lämpliga 
häckningsmiljöer skapas och att arten därmed gynnas. 

FÅGLAR Sturnus vulgaris stare VU (sårbar) Rödlistad
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Häckar med tre par strax utanför fastighetens nordligaste del. I 
övrigr endast observationer av överflygande starar. Mycket allmän 
häckfågel på Gotland, ca 35 000 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

FÅGLAR Tringa glareola grönbena LC (utom fara) Fågeldirektiv
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Förbifyttande. Inga häckningar inom Klinte Klintebys 1:5. Häckar 
inte på Gotland.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

FÅGLAR Vanellus vanellus tofsvipa LC (utom fara) Minskat med  -50%
2018-04-11 – 
2018-06-18

Naturcentrum AB
Två till tre revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade 
brytområdet. Allmän häckfågel på Gotland, ca 4 000 par.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•



GROD OCH 
KRÄLDJUR

Coronella austriaca hasseksnok VU (sårbar) Art- och habitatdirektiv 2010-talet
Per-Erik Eriksson 
(Boende i Lilla 
Snögrinde)

Ett fynd några hundra meter väster om Snögrindebrottet. Fyndet är 
belagt med foto.

Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt 
habitat bilr betydligt större än idag och att arten därmed 
gynnas. 

•

GROD OCH 
KRÄLDJUR

Lissotriton vulgaris mindre vattensalamander LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB Ett fynd i vattensamling i ett äldre dagbrott. 
Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och 
mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten 
kraftigt. 

•

GROD OCH 
KRÄLDJUR

Natrix natrix subsp. 
gotlandica

gotlandssnok NT (nära hotad) Fridlyst
2015-06-24 samt 
2017

Naturcentrum AB
Tre fynd inom fastigheten vara av ett inom planerat brytområde. 
Arten är vanligt förekommande på Gotland. 

Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och 
mindre vattensamlingar skapas och att arealen lämpligt 
habitat ökar vilket bedöms gynna arten. 

• •

INSEKTER Andrena curvungula blåklockesandbi NT (nära hotad) 2004-06-29
ArtDatabanken, 
observatör Anders L. 
Nilsson

Ett fynd väster om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad 
inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

INSEKTER Anthophora retusa svartpälsbi VU (sårbar)
2008-06-15 samt 
2018-06-11

Uppges i Segerlind 
2016. Naturcentrum 
AB 2018

Ett äldre fynd från den norra täkten 2008 samt ett fynd från Lilla 
Snögrinde-brottet 2018.

Svartpälsbi är inom fastigheten endast påträffad i direkt 
anslutning till de befintliga stenbrotten och verkar därmed 
vara gynad av täktverksamheten. Stenbrytnigen och 
efterbehandlingen kommer att gynna artens lokala 
population. 

•

INSEKTER Hemistola chrysoprasaria smaragdgrön lundmätare EN (starkt hotad) 1969-07-05
ArtDatabanken, 
observatör Göran Frisk

Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

INSEKTER Leucorrhinia albifrons pudrad kärrtrollslända LC (utom fara) Art- och habitatdirektiv 2018-06-11 Naturcentrum AB
En reproducerande population finns i den anlaggda 
lakvattendammen i Lilla Snögrinde-brottet. 

Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och 
mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten 
kraftigt. 

•

INSEKTER Lophinga achine dårgräsfjäril NT (nära hotad) Art- och habitatdirektiv 2018-06-11 – 12 Naturcentrum AB

Förekommer spritt inom hela fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och 
unanför denna. 24 fyndplatser och totalt ca 130 individer 
noterade i och i direkt anslutning till Klinte Klintebys 1:5. Fem av 
fyndplatserna finns inom det planerade brytområdet.  

Avverkning av skog och avbaning kommer att minska 
arealen lämpligt habitat inom fastigheten. Nya habitat 
kommer inte skapas vid efterbehandlingen. Sammantaget 
leder detta till viss negativ påverkan på den lokala 
populationen. Eftersom endast 5 av de 24 fyndplatserna 
ligger inom det planerade brytområdet bedöms påverkan bli 
liten. Artens regionala och nationella bevarandestatus 
kommer inte att påverkas. 

• •

INSEKTER Melitaea cinxia ängsnätfjäril NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Ett fynd norr om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom 
sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

INSEKTER Perizoma bifaciata snedstreckad fältmätare NT (nära hotad) 1969-07-16

ArtDatabanken, 
obsevatörer Lennart 
Cederholm / Ingvar 
Svensson

Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

INSEKTER Phengaris arion svartfläckig blåvinge NT (nära hotad) Art- och habitatdirektiv 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB

Totalt gjordes åtta fynd inom fastigheten, fem av dessa från det 
planerade brytområdet. Samtliga fynd gjordes sommaren 2017. 
Arten är lokalt vanligt på Gotland. Svartfläckig blåvinge är till stor 
del beroende av backtimjan. Larvutvecklingen sker hos myror av 
släktet Myrmica. För att svartfläckig blåvinge ska kunna hysa en 
population krävs att båda dessa arter förekommer. 

Kortsiktig negativ påverkan på den lokala populationen kan 
inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar 
av fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. Erftersom den svartfläckig blåvinges 
habitat utgörs av öppna marker med gott om backtimjan 
bedöms möjligheten till återetablering efter 
återställningsarbeten i kalkbrottetsom som god. På sikt kan 
återställningsplanen leda till att arealen gynnsamt habitat 
för arten ökar jämfört med nuläget. 

• •

INSEKTER Scolia hirta hårig dolkstekel NT (nära hotad) Fridlyst 2018-06-12 Naturcentrum AB

Ett fynd i kraftledningsgatan öster om Lilla Snögrind-brottet. 
Fyndet är inom det planerade brytområdet. Hårig dolkstekel flyger 
på öppna marker med riktillgång på blommor, bl.a. arterna 
backtimjan, axveronika och väddklint. 

Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt 
habitat på sikt bilr betydligt större än idag och att arten 
därmed gynnas. 

•

INSEKTER Zygaena filipendulae sexfläckig bastardsvärmare NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Två noteringar från fasigheten gjordes sommaren 2017. Ej noterad 
inom sökt brytområde.

Brytplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus 
negativt  lokalt, regionalt eller nationellt. Efterbehandlingen 
kan på sikt gynna arten. 

•

INSEKTER Zygaena lonicerae
bredbrämad 
bastardsvärmare

NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB

Fyra noteringar från området gjordes sommaren 2017. Arten 
förekommer på blomrika friska och torra marker. Även öppnare 
blomrika buskmarker, t.ex. igenväxande hyggesmark på kalkrika 
jordarter. Fjärilarna är ivriga blombesökare och besöker gärna röda 
och blåvioletta korgblommiga växter, t.ex. åkervädd Knautia 
arvensis, ängsvädd Succisa pratensis, väddklint Centaurea 
scabiosa, rödklint C. jacea, olika tistlar Cirsium spp. och 
kungsmynta Origanum vulgare. Arten är lokalt vanligt på Gotland, 
och förekomsten på Klinteområdet bedöms gynnas av de 
återställningsåtgärder som föreslås.

Brytplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus 
negativt  lokalt, regionalt eller nationellt. Efterbehandlingen 
kan på sikt gynna arten. 

• •

KÄRLVÄXTER
Buglossoides arvensis var. 
arvensis 

vit sminkrot NT (nära hotad)
1993-01-01 - 12-
31

ArtDatabanken, 
observatör Gun 
Ingmansson

Fyndplatsen ligger straxt SO om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej 
noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Carex hostiana ängsstarr NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•



KÄRLVÄXTER Carex pulicaris loppstarr VU (sårbar) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat 
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men 
minskande i landet i övrigt. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER Cirsium acaule jordtistel NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat 
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men 
minskande i landet i övrigt. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER Dactylorhiza incarnata ängsnycklar LC (utom fara) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER
Dactylorhiza incarnata var. 
cruenta

blodnycklar NA (ej tillämplig) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

•

KÄRLVÄXTER
Dactylorhiza incarnata var. 
ochroleuca

vaxnycklar NA (ej tillämplig) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

•

KÄRLVÄXTER Dactylorhiza maculata fläcknycklar LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

•

KÄRLVÄXTER Epipactis atrorubens purpurknipprot LC (utom fara) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER Epipactis helleborine skogsknipprot LC (utom fara) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet.  

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER Epipactis palustris kärrknipprot LC (utom fara) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER Gymnadenia conopsea brudsporre LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •



KÄRLVÄXTER
Gymnadenia conopsea 
subsp. densiflora

praktsporre NA (ej tillämplig) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt .  

• •

KÄRLVÄXTER
Helianthemum nummularium 
subsp. nummularium

ljus solvända NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB

Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat 
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men 
minskande i landet i övrigt. Bedöms kunna bevaras med aktuell 
brytplan.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt .  

• •

KÄRLVÄXTER Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU (sårbar) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt. Bedöms kunna bevaras med aktuell brytplan.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytning.en Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt .  

• •

KÄRLVÄXTER Neottia nidus-avis nästrot LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Neottia ovata tvåblad LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Orchis mascula Sankt Pers nycklar LC (utom fara) Fridlyst 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Skyddad art som är vanlig i kalktrakter t ex Gotland, men ovanlig i 
övriga landet. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  Bedöms ha en fortsatt gynnsam status i 
Klintehamnsområdet även efter den utvidgade 
kalkbrytningen Möjligheten till återetablering av arten, efter 
återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på 
lång sikt.  

• •

KÄRLVÄXTER
Pimpinella saxifraga subsp. 
nigra

sammetsbockrot EN (starkt hotad)
2013-06-10 samt 
2018-06-11 – 12

Lars Fröberg och 
Naturcentrum AB

38 fyndplatser i och i direkt anslutning till fastgheten Klinte 
Klintebys 1:5. Totalt noterades ca 470 plantor. 16 av fyndplatsrna 
och ca 150 av plantorna är inom det planerade brytområdet. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. Erftersom arten är störningsgynnand 
bedöms möjligheten till återetablering efter 
återställningsarbeten i kalkbrottetsom som god.  

• •

KÄRLVÄXTER Platanthera bifolia nattviol LC (utom fara) Fridlyst 2015-06-24 Naturcentrum AB
Skyddad art som är  allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer 
ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Polygala comosa toppjungfrulin VU (sårbar) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt.  Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Potamogeton coloratus källnate VU (sårbar) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Rödlistad art. Förekommer i Stormyr. Ej noterad inom sökt 
brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Primula farinosa majviva NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt.  Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Ranunculus polyanthemos backsmörblomma NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt.  Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER
Thalictrum simplex subsp. 
simplex 

vanlig backruta NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB Förekommer spritt vid Stormyr. Ej noterad inom sökt brytområde.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

KÄRLVÄXTER Thymus serpyllum backtimjan NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför planerat 
brytområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men 
minskande i landet i övrigt. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

KÄRLVÄXTER Trifolium montanum backklöver NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Enstaka fynd inom fastigheten. Ej noterad inom sökt brytområde. 
Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i 
övrigt.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

LAVAR Alyxoria ochrocheila orangepudrad klotterlav NT (nära hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Tre fynd väster om Lilla Snögrinde-täkten, två utanför fastigheten 
och ett inom det plaerade brytområdet. Rödlistad art som är vanlig 
på Gotland men minskande i landet i övrigt.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

LAVAR Reichlingia zwackhii frostfläck CR (akut hotad) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
På enbuske på kalhygge i västra kanten av fastigheten. Ej noterad 
inom sökt brytområde. Mycket sällsynt art som i Sverige enbart 
förekommer på Gotland. 

Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat brytområde 
bedöms den inte påverkas av den utvidgade 
stenbrytningen. 

•



LAVAR Scytinium schraderi skrynklig skinnlav VU (sårbar) 2017-07-23 – 29 Naturcentrum AB
Ett fynd starx utanför fastigheten strax väster om Lilla Snögrinde-
täkten. Rödlistad art och sällsynt, störningsgynnad och troligen 
starkt förbisedd art. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Albatrellus citrinus gul lammticka VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför.  

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Albatrellus subrubescens lammticka VU (sårbar) 2000-09-21
ArtDatabanken, 
observatörer S. 
Gutsén, H-G. Toresson

Lammtickan bildar mykorrhiza med tall. På Gotland förekommer 
svampen ofta i äldre betade barrskogar. Ej noterad inom sökt 
brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Clavariadelphus truncatus flattoppad klubbsvamp NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför.  

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius atrovirens svartgrön spindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Enstaka fynd från såväl brytningsområdet som utanför.  Bildar 
mykorrhiza med gran. Är vanlig på Gotland. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius barbaricus blåfotad fagerspindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB Ej noterad inom sökt brytområde.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius barbarorum – NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Bildar mykorrhiza med barrträd i äldre kalkbarrskogar. Förekommer 
framför allt på Gotland med spridda förekomster i Mellansverige. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius bovinus – VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Arten noterades endast inom brytningsområdet men då arten 
troligen är förbisedd är det troligt att den förekommer på fler 
platser inom och utanför Klinte Klintebys 1:5. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

•

STORSVAMPAR Cortinarius caesiocanescens duvspindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB

Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i ängstallskog, mer sällan 
ängsgranskog. Huvudsakligen i äldre kontinuitetsskog som inte 
kalavverkats. Flest fynd är gjorda i Uppland och på Gotland. På 
Gotland är denna art funnen på en rad lokaler och förefaller inte 
vara alltför ovanlig. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius caesiostramineus blekspindling NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB Ej noterad inom sökt brytområde.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius catharinae blek fagerspindling DD (kunskapsbrist) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Ett fynd i kraftledningsgatan som löper genom fastigheten. Ej 
noterad inom sökt brytområde. Arten har endast några få kända 
växtplatser i Sverige. 

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius dionysae Denises spindling NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Bildar mykorrhiza med tall och gran. Växer i kalktallskog och 
ängsgranskog på kalkrik mark och kan i vissa trakter vara relativt 
vanlig. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius elegantior kungsspindling NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB Ej noterad inom sökt brytområde.
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius fraudulosus granrotspindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
En mykorrhiza-svamp, som är knuten till gran. Vanligen växer den i 
djup barrmatta gärna i gamla myrstackar, i äldre ängsgranskog på 
kalkrik mark

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius haasii gulsträngad fagerspindling EN (starkt hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB

Tre fynd inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, vara av ett inom 
planerat brytområde. En mycket sällsynt art som i landet har sin 
huvudsakliga utbredning på Gotland. Bildar mykorrhiza med tall 
och gran i luckig kalkbarrskog.

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius meinhardii äggspindling NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Kan 
lokalt vara mycket vanlig och ibland förekomma även i yngre 
granskog på frisk kalkmark. 

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius pseudoglaucopus violettrandad spindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
En mycket sällsynt barrskogsart med några spridda förekomster i 
mellersta Sverige och på Gotland. Ej noterad inom sökt 
brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Cortinarius russeoides – NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Bildar mykorrhiza med gran och tall i örtrika kalkbarrskogar. Är 
tämligen vanlig på Gotland och östra Mellansverige.

Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av 
fastigheten som inte berörs av den planerade 
stenbrytningen. 

• •

STORSVAMPAR Cortinarius terpsichores  tallpraktspindling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Bildar mykorrhiza med tall i luckig kalkbarrskog. Enbart funnen på 
Gotland och Öland. Förekommer inte inom sökt brytområde. Ej 
noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•



STORSVAMPAR Cortinarius violaceomaculatus – VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB

Bildar mykorrhiza med gran och tall i kalkbarrskog. De flesta 
fynden i landet är gjorda på Gotland där den förekommer i 
betespräglade äldre kalkbarrskogar. Ej noterad inom sökt 
brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Fibrodontia gossypina penselskinn DD (kunskapsbrist) 1977-09-01
ArtDatabanken, 
observatör S. Sunhede

Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde. 
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

• •

STORSVAMPAR Geastrum coronatum mörk jordstjärna NT (nära hotad) 2018-06-11 Naturcentrum AB
Förekommer på kalkrikmark med intermediär störning. Påträffades 
i kraftledningsgata norr om brytomårdet.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Hydnum albidum vit taggsvamp VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar 
på Gotland. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Hygrophorus cossus ekvaxskivling NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Inom fastigehten endast funnen inom planerat brytområde. 
Relativt vanlig i södra Sverige. 

Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. 

•

STORSVAMPAR Hygrophorus gliocyclus slemringad vaxskivling VU (sårbar) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Inom fastigheten endast funnen inom planerat brytområde. Bildar 
mykorrhiza med tall, ev. även med gran, på kalkrik mark i barrskog, 
helst kalktallskog. 

Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. 

•

STORSVAMPAR Leucopaxillus gentianeus bittermusseron NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Nedbrytare i förna i kalkrik barr- och blandskog. I Sverige oftast i 
kalkbarrskog. Ej noterad inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Oligoporus floriformis rosetticka VU (sårbar) 2000-09-21
ArtDatabanken, 
observatörer S. 
Gutsén, H-G. Toresson

Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde. 
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Perenniporia fraxinea askticka CR (akut hotad) 1977-09-17
ArtDatabanken, 
observatör S. Sunhede

Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde. 
Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Phellinus pini tallticka NT (nära hotad) 2015-06-24 Naturcentrum AB
Rödlistad tallboende ticka som är tämligan allmän på Gotland. 
Förekommer inte inom sökt brytområde.

Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka 
artens bevarandestatus negativt  lokalt, regionalt eller 
nationellt.  

•

STORSVAMPAR Tricholoma ustaloides mjölmusseron NT (nära hotad) 2017-10-10 Naturcentrum AB
Endaast funnen inom planerat brytområde. Finns spridd på Öland 
och Gotland. 

Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte 
uteslutas. 

•



Bilaga B. 4e 

Kompletterande artinventering på fastigheten Klinte Klintebys 1:4 
sommaren 2018. 
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Sammanfattning 
Under	ett	par	dagar	i	juni	2018	genomförde	Naturcentrum	AB	på	uppdrag	av	SMA	
Mineral	riktade	inventeringar	av	svartpälsbi	Anthophora	retusa	(VU)	och	
sammetsbockrot	Pimpinella	saxifraga	subsp.	nigra	(EN)	inom	fastigheten	Klinte	
Klintebys	1:4	[anm.	numera	benämnt	Klinte	Klintebys	1:5],	Gotland.	
Inventeringarna	syftade	till	att	öka	kunskapen	om	dessa	båda	arters	förekomst	
inom	det	aktuella	området.	Båda	har	tidigare	observerats	i	området,	svartpälsbiet	
2008	och	sammetsbockrot	2013,	men	då	endast	i	något	enstaka	exemplar	
vardera.	
Vid	inventeringen	i	juni	2018	hittades	en	hona	av	svartpälsbi	i	anslutning	till	
kalkbrottet	vid	Lilla	Snögrinde.	År	2008	hittades	arten	vid	det	norra	av	de	två	
brotten.	Där	kunde	arten	inte	återfinnas	trots	noggrant	eftersök	2018.	Fyndet	
visar	dock	att	arten	fortfarande	har	åtminstone	en	liten	population	i	anslutning	
till	de	befintliga	brotten.		
Sammetsbockrot	hittades	på	sammanlagt	38	platser	i	och	i	direkt	anslutning	till	
fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4.	Totalt	noterades	ca	470	plantor.	Inom	det	
planerade	brytområdet	noterades	sammetsbockrot	på	16	platser	med	totalt	ca	
150	plantor,	övriga	fynd	gjordes	utanför	brytområdet.	
Samtliga	växtplatser	var	i	anslutning	till	störd	mark	så	som	sandiga	
skogsbilvägar,	stigar	och	i	en	kraftledningsgata.	Majoriteten	av	fynden	gjordes	i	
mittsträngen	på	två	olika	skogsbilvägar.		
Utöver	svartpälsbi	och	sammetsbockrot	gjordes	även	24	fynd	av	dårgräsfjäril	
Lopinga	achine	(NT,	N2000),	ett	fynd	av	den	rödlistade	stekeln	hårig	dolkstekel	
Scolia	hirta	(NT),	ett	fynd	av	pudrad	kärrtrollslända	Leucorrhinia	albifrons	
(N2000)	och	ett	fynd	av	mörk	jordstjärna	Geastrum	coronatum	(NT).		
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Inledning 

Inom	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4	[anm.	numera	benämnt	Klinte	Klintebys	1:5]	
planerar	SMA	Mineral	att	utöka	kalkstensbrytning.	I	nuläget	bryts	kalksten	i	två	mindre	
brott	i	fastighetens	nordliga	och	västliga	delar.	Inför	den	planerade	utökningen	har	flera	
naturvärdesinventeringar	och	riktade	artinventeringar	genomförts	i	området	under	
senare	år	(Hagström	m.fl.	2018,	Bohman	m.fl.	2015,	Segerlind	2016	och	Fröberg	2013).	
På	grund	av	det	omfattande	inventeringsarbetet	finns	god	kunskap	om	vilka	särskilt	
skyddsvärda	arter	som	förekommer	inom	fastigheten	och	dess	närmaste	omgivningar.		
Ett	behov	av	specifika	och	kompletterande	inventeringar	har	dock	identifierats	för	några	
få	skyddsvärda	arter	och	artgrupper.	Dessa	är	svartpälsbi	Anthophora	retusa,	
sammetsbockrot	Pimpinella	saxifraga	subsp.	nigra	och	häckande	fåglar.		
Svartpälsbi	är	rödlistat	i	kategorin	Sårbar	(VU)	och	underarten	sammetsbockrot	är	
rödlistad	i	kategorin	Starkt	hotad	(EN)	(ArtDatabanken	2015).	Sammetsbockroten	har	
sin	huvudsakliga	förekomst	i	Sverige	just	på	Gotland	med	ca	15	av	landets	ca	20	kända	
förekomster.	Svartpälsbiet	förekommer	förutom	på	Gotland	även	runt	Mälardalen,	på	
Öland	och	i	Kalmar	län.		
Varken	svartpälsbi	eller	sammetsbockrot	har	något	formellt	skydd	i	lagstiftningen.		

	

	
Utmed	kanten	av	kalkbrottet	vid	Lilla	Snögrinde	växer	stora	bestånd	av	bland	annat	
blåeld,	gulreseda	och	vallmo.	Denna	typ	av	miljön	är	mycket	lämplig	för	svartpälsbi.		
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Tidigare fynd  

Från	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4	finns	ett	tidigare	fynd	vardera	av	svartpälsbi	
(Segerlind	2016)	och	sammetsbockrot	(Fröberg	2013).	Svartpälsbi	observerades	2008	i	
den	norra	täkten.	Sammetsbockrot	noterades	2013	några	hundra	meter	sydsydväst	om	
den	norra	täkten.	Se	figur	1.		

	

	
Figur	1.	Tidigare	fynd	av	sammetsbockrot	och	svartpälsbi	från	fastigheten	Klinte	Klintebys	
1:4.		

	

Utförande 

Inventeringen	genomfördes	under	den	11	och	12	juni	2018.	Under	dessa	dagar	
genomströvades	hela	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4.	Svartpälsbi	och	sammetsbockrot	
eftersöktes	i	hela	området,	men	särskilt	noga	på	de	platser	där	de	observerats	tidigare	
och	i	miljöer	som	bedömdes	vara	lämpliga	för	respektive	art.		
Svartpälsbi	förekommer	främst	i	anslutning	till	varma,	torra	och	blomrika	miljöer	med	
blottad,	sandig	mark	(ArtDatabanken	–	artfaktablad	2013).	Sådana	miljöer	förekommer	
rikligast	i	anslutning	till	de	två	befintliga	täkterna.	Därför	eftersöktes	arten	särskilt	noga	
i	närheten	av	dessa.		

Fastighetsgräns
Planerat brytområde

Tidigare fynd

sammetsbockrot
svartpälsbi

Teckenförklaring

250 0 250 500 750 1000 m
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Sammetsbockrotens	habitat	är	mindre	noggrant	beskrivet.	Underarten	är	svår	att	skilja	
från	huvudarten	vanlig	bockrot	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga. Sammetsbockroten 
har sammetsludna blad och stjälkar samt en svart rot (ArtDatabanken	–	artfaktablad	2007)	
vars	inre	blånar	vid	snitt.	Försiktigt blottlades och rispades den översta delen på roten på en 
planta per observerat bestånd för att kontrollera om den blånade. Vidare samlades 10	plantor	
från	olika	bestånd	in	för	kontrollbestämning	av	Mora	Aronsson,	ArtDatabanken.		
Under	både	den	11	och	12	juni	var	eftermiddagarna	varma	och	soliga	och	därmed	
lämpliga	för	inventering	av	svartpälsbi.	Inventering	av	sammetsbockrot	är	inte	
väderberoende	och	kunde	därför	genomföras	under	hela	fältdagarna.	
	

Resultat 

Svartpälsbi	–	Anthophora	retusa	
En	hona	av	svartpälsbi	hittades	i	ett	stort	bestånd	av	blåeld	och	som	växte	i	Lilla	
Snögrinde-brottets	södra	kant	(figur	2).		

Stora	delar	av	de	jordvallar	som	omger	täkten	är	bevuxna	med	blåeld,	resedaväxter,	
vallmo,	färgkulla	och	andra	pollen-	och	nektarrika	växter.	Vallarna	är	solexponerade	och	
bidrar	till	att	ett	varmt	och	torrt	mikroklimat	skapas.	Den	blottade	marken	är	lämplig	för	
svartpälsbin	att	gräva	bohål	i.	Miljön	runt	täkten	är	på	många	sätt	mycket	lämplig	för	
svartpälsbi	och	andra	vilda	biarter.	

Trots	noggrant	eftersök	i	den	norra	täkten	och	i	övriga	delar	av	inventeringsområdet	
hittades	inga	fler	svartpälsbin.		
Fyndet	i	täkten	vid	Lilla	Snögrinde	visar	att	arten	fortfarande	har	åtminstone	en	liten	
population	i	anslutning	till	de	aktiva	brotten	på	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4.	
Eftersom	både	årets	fynd	och	det	äldre	fyndet	har	gjorts	i	direkt	anslutning	till	de	
befintliga	täkterna,	och	att	inga	fynd	har	gjorts	utanför	dessa,	kan	man	anta	att	det	är	
själva	täktverksamheten	som	skapat	livsmiljön	för	svartpälsbiet	på	Klinte	Klintebys	1:4.		
	

		
Hona	av	svartpälsbi	som	suger	nektar	på	blåeld	i	södra	kanten	av	Lilla	Snögrinde-brottet,	
2018-06-12.	
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Utmed	Snögrindetäktens	södra	kant	växer	stora	bestånd	av	blåeld	och	resedaväxter	på	
upplagda	vallar	av	kalkhaltig	sand	och	grus.	På	dessa	vallar	hittades	en	hona	av	
svartpälsbi.		

	

Sammetbockrot	–	Pimpinella	saxifraga	subsp.	nigra	
Totalt	hittades	38	olika	bestånd	av	sammetsbockrot	spritt	inom	och	i	direkt	anslutning	
till	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4	(figur	2).	Det	totala	antalet	plantor	uppgick	till	ca	470	
stycken.		
Inom	det	planerade	brytområdet	hittades	16	bestånd	med	totalt	ca	150	plantor.	De	
övriga	22	bestånden,	med	totalt	320	plantor	hittades	utanför	brytområdet	(figur	2).		
Trots	att	arten	inte	eftersöktes	aktivt	utanför	fastigheten	gjordes	ändå	enstaka	fynd	
väster	om	väg	141.	Sannolikt	är	arten	spridd	i	ett	större	område	runt	Klintehamn.	

Sammetsbockrot	är	att	betrakta	som	allmänt	förekommande	i	delar	av	fastigheten	Klinte	
Klintebys	1:4,	både	inom	och	utanför	det	planerade	brytområdet.		
Samtliga	fynd	gjordes	på	platser	med	tunt	jordtäcke	och	där	marken	mer	eller	mindre	
regelbundet	påverkas	av	störningar.	Majoriteten	av	fyndplatserna	utgjordes	av	
mittsträngen	och	kanterna	utmed	skogsbilvägar,	utmed	stigar	och	längs	en	
kraftledningsgata.	Växtplatserna	var	för	det	mesta	soliga	och	mycket	torra.	Enstaka	fynd	
gjordes	även	i	mer	skuggiga	miljöer,	t.ex.	där	trädridåer	skuggade	skogsbilvägar.		
Vanlig	bockrot	Pimpinella	saxifraga	subsp.	saxifraga	hittades	inte	under	inventeringen,	
varken	inom	brytområdet	eller	någon	annanstans	inom	fastigheten.		



	 7	

	

Mittsträngen	på	sandiga	skogsbilvägar	var	den	typiska	växtplatsen	för	sammetsbockrot	på	
fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4.	På	bilden	anas	ett	tiotal	plantor	av	sammetsbockrot,	alla	i	
vägens	mittsträng.		
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Figur	2.	2018-års	fyndplatser	av	sammetsbockrot	(gula	cirklar)	och	svartpälsbi	(grön	
cirkel)	inom	fastigheten	Klintebys	1:4.		

	
	

Övriga skyddsvärda arter 

I	samband	med	sökandet	efter	sammetsbockrot	och	svartpälsbi	observerades	ytterligare	
fyra	särskilt	skyddsvärda	arter	som	inte	tidigare	noterats	från	fastigheten	Klinte	
Klintebys	1:4,	nämligen	dårgräsfjäril	Lopinga	achine	(rödlistad	som	NT	och	fridlyst),	
pudrad	kärrtrollslända	Leucorrhina	albifrons	(fridlyst),	hårig	dolkstekel	Scolia	hirta	
(rödlistad	som	NT	och	fridlyst)	och	mörk	jordstjärna	Geastrum	coronatum	(rödlistad	
som	NT)	(figur	3).		
Dårgräsfjäril	hittades	på	sammanlagt	24	platser	med	totalt	ca	130	individer.	Fem	av	
fyndplatserna,	sammanlagt	16	individer,	hittades	inom	det	planerade	brytområdet.	En	
mycket	stor	del	av	fynden	gjordes	i	gles	till	sluten	skog	med	undervegetation	av	
örnbräken,	diverse	buskar	och	starr	samt	utmed	skogskanter.	Arten	förekommer	i	ett	
band	över	centrala	Gotland	och	i	ett	begränsat	område	i	Östergötland.	Den	är	rödlistad	
som	Nära	hotad	(NT)	och	upptagen	i	bilaga	4	till	EU:s	artdirektiv,	vilket	innebär	att	den	
är	skyddad	enligt	artskyddsförordningen	i	Sverige.		

Fastighetsgräns
Planerat brytområde

Other
sammetsbockrot
svartpälsbi

Teckenförklaring

250 0 250 500 750 1000 m
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Dårgräsfjäril	var	en	av	de	vanligaste	fjärilsarterna	i	skogsmark	inom	Klinte	Klintebys	1:4	i	
mitten	av	juni	2018.		

	
En	population	av	pudrad	kärrtrollslända	hittades	i	den	anlagda	lakvattendammen	i	
västra	delen	av	Lilla	Snögrindetäkten	(figur	3).	Här	observerades	ett	tiotal	vuxna	
sländor	och	även	parning	noterades.	Detta	visar	att	arten	reproducerar	sig	på	platsen.	
Pudrad	kärrtrollslända	är	inte	rödlistad	i	Sverige	men	upptagen	i	bilaga	4	till	EU:s	
artdirektiv,	vilket	innebär	att	den	är	skyddad	enligt	artskyddsförordningen	i	Sverige.	
En	hårig	dolkstekel	hittades	i	kraftledningsgatan	strax	öster	om	Lilla	Snögrindetäkten.	
Fyndplatsen	ligger	inom	det	planerade	brytområdet	(figur	3).	I	Sverige	förekommer	
hårig	dolkstekel	i	princip	bara	på	Gotland	där	den	är	spridd	över	stora	delar	av	ön.	Den	
lever	i	öppna	och	blomrika	marker.	Arten	är	rödlistad	som	Nära	hotad	(NT)	och	är	
fridlyst.		

Längst	norrut	i	den	kraftledningsgata	som	löper	i	nord-sydlig	riktning	genom	
fastigheten	hittades	tre	äldre	fruktkroppar	av	mörk	jordstjärna.	Fyndplatsen	ligger	strax	
utanför	det	planerade	brytområdet.	Arten	är	rödlistad	som	Nära	hotad	(NT)	och	
förekommer	från	Skåne	till	Dalarna	men	med	en	sydostlig	tyngdpunkt	i	sin	utbredning.	
Mörk	jordstjärna	har	de	flesta	av	sina	kända	förekomster	Gotland.	
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Figur	3.	Noterade	fyndplatser	för	pudrad	kärrtrollslända,	hårig	dolkstekel,	dårgräsfjäril	
och	mörk	jordstjärna	inom	fastigheten	Klinte	Klintebys	1:4.		
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Sammanfattning 
På uppdrag av SMA Mineral AB har Naturcentrum AB genomfört en häckfågelinventering inom 
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5] under våren och 
sommaren 2018. Inventeringens syfte har varit att utgöra underlag inför utvidgad kalkstensbrytning 
inom fastigheten. 

Fastigheten Klinte Klintebys 1:4 är drygt 220 hektar stor och utgörs av barrskogar i varierande ålder, 
hyggen, öppna alvarmarker, en större agmyr (Stormyr) samt två befintliga kalkstenstäkter. Knappt 
halva arealen, drygt 100 hektar, är planerat för utvidgad kalkstensbrytning.  

Totalt noterades 86 olika fågelarter under inventeringen. För 53 av dessa konstaterades revir eller 
häckning inom fastigheten. Inom det planerade brytområdet noterades revir av 38 olika fågelarter.  

Naturvårdsverket har bedömt att fågelarter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv, är 
nationellt rödlistade eller som har minskat med minst 50 % mellan åren 1975 och 2005 bör ges 
speciell uppmärksamhet vid tillämpningen av artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). Dessa 
arter benämns i denna rapport som arter med skyddsstatus.  

Av de revirhävdande fågelarterna inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har 18 stycken skyddsstatus. 
Inom det planerade brytområdet har revir av 14 arter med skyddsstatus identifierats. Flertalet av 
dessa arter häckar med fler än 1000 par på Gotland årligen och är att betrakta som allmänna. Sex av 
arterna häckar dock med färre än 300 par på Gotland och är att betrakta som nationellt eller 
regionalt sällsynta. Dessa är duvhök, trana, berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare. För 
samtliga, utom spillkråka, identifierades ett revir vardera. För spillkråka identifierades 2 revir.  

För berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare noterades ett revir vardera inom det planerade 
brytområdet.  

Den planerade kalkstensbrytningen bedöms kunna ge effekter för de ovan nämnda sällsynta arter 
som har revir inom det planerade brytområdet. Berguv och trädlärka är två arter som häckar i eller i 
anslutning till såväl äldre som pågående bergtäkter. Främst för att täktverksamheten skapar lämpliga 
häckningsplatser. Båda dessa arter kan komma att gynnas av den planerade klakstensbrytningen, 
beroende på vilka åtgärder som vidtas i samband med efterbehandlingen av täkten.  

Spillkråka och lundsångare är utpräglade skogsfåglar. Arealen skogsmark inom fastigheten kommer 
att minska till följd av avbaning och kalkstensbrytning. Detta kan leda till att reviren för dessa arter 
försvinner eller flyttas till de delar av fastigheten som inte berörs av täktverksamheten.  
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av SMA genomfört en häckfågelinventering inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:4 [anm. numera benämnt Klinte Klintebys 1:5] strax öster om Klintehamn, Gotland. 
Inventeringens syfte har varit att utgöra underlag inför utvidgad kalkstensbrytning inom fastigheten. 
Fastighetsgränser och planerat brytområde framgår av figur 1. Inventeringen har genomförts enligt 
revirkarteringsmetoden.  

 

 
Figur 1. Fastigheten Klinte Klintebys 1:4. Röd linje markerar fastighetsgränsen och grön linje markerar 
planerat brytområde. Häckfågelinventeringen har genomförts inom fastighetsgränsen.  

 

Material och metoder 
Inventeringen är en revirkartering av häckande fåglar 2018. Inventeringen var inriktad framför allt på 
förekomsten av och förutsättningarna för arter som bör ges speciell uppmärksamhet vid 
tillämpningen av Artskyddsförordningen enligt Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2009). Det gäller 
arter som rödlistade och arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv samt fågelarter som 



Häckfågelinventering, Klinte Klintebys 1:4 Naturcentrum AB 2018-08-15 

 6 

minskat med minst 50 % mellan 1975 och 2005 (Naturvårdsverket 2009). I denna rapport benämns 
dessa arter som arter med skyddsstatus.  

Kategorierna i den svenska rödlistan anger risken för utdöende i landet till följd av till exempel liten 
utbredning, låg populationsstorlek eller minskande population. Även vanliga arter kan bli rödlistade 
om bestånden minskar kraftigt. För de arter som är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv ska bl.a. 
"särskilda skyddsområden" upprättas (artikel 4). Direktivet föreskriver också att medlemsstaterna 
utanför de skyddade områdena ska "sträva efter att undvika förorening och försämring av 
livsmiljöer" (artikel 4.4). 

Fåglar inventerades med hjälp av revirkarteringsmetoden (Bibby m.fl. 2000) under sammanlagt 13 
besök mellan 11:e april och 18:e juni 2018 (tabell 1). Inventeringarna utfördes såväl dagtid som 
nattetid beroende på syftet med respektive inventeringstillfälle.  

 

Tabell 1. Datum, klockslag (avrundat till närmaste hel eller halv timme), väder och syfte för respektive 
inventeringstillfälle.   

Datum Tid Väder Primärt syfte 

11 apr 10:00-13:00 Klart med byig O vind, +2°C. Under eftermiddagen 
omkring +10°C 

Eftersök av rovfåglar, spettar 
och rek av omr. 

11 apr 18:00-21:00 Klart, svag till måttig O vind, +3°C Eftersök av berguv 

12 apr 06:00-14:00 Klart och vindstilla, -1°C. Senare måttlig O vind och 
omkring +10°C. 

Allmän revirkartering 
 

12 apr 18:00-20:30 Klart och vindstilla, +4°C. Eftersök av berguv 
 

13 apr 06:00-09:00 Klart och vindstilla, +1°C. Senare måttlig O vind och 
+8°C Allmän revirkartering 

4 maj 06:00-13:00 Klart och vindstilla, +2°C. Under dagen måttlig V vind 
och +13°C. Allmän revirkartering 

5 maj 05:00-09:00 Klart och vindstilla, 0°C. Under fm svag V vind och 
+10°C Allmän revirkartering 

6 maj 04:30-09:00 Klart och vindstilla, +2°C. Under fm svag V vind och 
+11°C Allmän revirkartering 

26 maj 04:30-12:30 Klart och svag S vind, +12°C, snabbt ökande till 
omkring +25°C 

Allmän revirkartering 
 

27 maj  04:00-09:30 Klart och svag S vind, +11°C, snabbt ökande till 
omkring +22°C Allmän revirkartering 

28 maj 04:00-09:30 Klart och vindstilla, +9°C. Senare svag till måttlig SO 
vind och +22°C. Allmän revirkartering 

16 juni 23:00-02:00 Klart och vindstilla, +11°C. Under natten tidvis dimmigt. Eftersök av nattskärra 

18 juni 05:00-10:00 Klart och svag S vind, +14°C. Snabbt ökande till 
omkring +23°C  Eftersök av lundsångare 

 

Observerade (sedda och hörda) fåglar markeras i fält på en ”besökskarta” med en kod för varje art 
och beteende. Efter varje besök förs observationerna artvis över till en ”artkarta”. Efter det sista 
besöket analyseras antal observationer på ”artkartorna”. Observationer av revirhävdande fåglar, 
oftast sjungande hanar, från olika besök kommer då att vara ”klumpade” på vissa ställen. De platser 
där upprepade observationer av revirhävdande fåglar gjorts bedöms som ett revir. Detta görs för 
samtliga observerade arter och resulterar i en god bild av antalet revir för respektive art inom 
inventeringsområdet.  

Antalet revir av respektive art inom Klinte Klintebys 1:4 har jämförts med antal häckande par på 
Gotland som helhet. Uppgifterna om antalet häckande par på Gotland är hämtade från Ottosson 
m.fl. (2012) och avser läget 2008. Dessa antalsskattningar är schablonberäkningar grundade på den 
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tillgängliga bakgrundsinformationen, och ger en så bra bild som det är möjligt att få av 
storleksordningen på bestånden vid beräkningstillfället. 

Inventeringsområdet, som är drygt 220 hektar stort, domineras av tallskogar i varierande ålder och 
hyggen med fröträd. Skogsbestånden har i stor utsträckning varit betade för flera tiotals år sedan. Nu 
har allt bete upphört och skogen brukas med konventionellt hyggesbruk. Centralt genom fastigheten 
löper en kraftledningsgata i nord-sydlig riktning. I kraftledningsgatan och på mindre områden spritt i 
fastigheten finns öppna gräs- och alvarmarker. Stormyr är en stor agmyr i fastighetens sydostligaste 
del. Vidare finns det spridda små kärr runt om inom inventeringsområdet. Vid de första besöken i 
april hade Stormyr extremt högt vattenstånd och utgjordes av en stor klarvattenyta. Senare på 
säsongen torkade vattnet upp och i slutet av maj var Stormyr så gott som helt torrlagd. Denna 
kraftiga uttorkning påverkade sannolikt häckningsframgången för änder, vadare och andra 
våtmarksfåglar negativt.  

 

 
Stormyr 11 april 2018. Myren hade extremt högt vatten under våren 2018. 
 

 
Stormyr den 26 maj 2018. Redan 1,5 månader efter första besöket var Stormyr så gott som helt 
torrlagd.  
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Resultat 
Totalt noterades 86 fågelarter under inventeringen. För 53 av dessa konstaterades revir inom 
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 och av dessa hade 38 arter revir inom det planerade brytområdet. 
Övriga arter passerade eller uppehöll sig på fastigheten endast tillfälligt (tabell 2). 

Av de revirhävdande arterna inom fastigheten har 20 stycken skyddsstatus (tabell 2 och bilaga 1). 
Inom det planerade brytområdet noterades revir av 15 av dessa arter (tabell 2 och bilaga 1).  

 

 
En av de två subadulta kungsörnar som tagit nattkvist i en frötall på ett hygge väster om Stormyr den 
4 maj 2018. Något säkert revir av kungsörn påträffades inte under inventeringen.   
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Tabell 2. Observerade fåglar inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4. För de arter som har revir inom 
fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har antalet revir angivits inom fastigheten som helhet samt antal revir 
inom det planerade brytområdet. Arter i kursiv stil gäller observationer utan häckningskriterier 
(sträckande, förbiflygande, födosökande etc.) eller om hörda fåglar uppenbart befunnit sig utanför 
fastigheten (t ex. kornknarr, näktergal). Fet stil markerar de arter som har revir inom fastigheten och 
som har skyddsstatus.  
 

Art Antal revir 
totalt 

Antal revir 
brytområdet 

Skyddsstatus1 Antal par på 
Gotland2 

Grågås - -  1 500 
Vitkindad gås - - Fågeldirektiv 3 000 
Gravand - -  1 500 
Kricka 2-3 0  300 
Gräsand 3-4 0  4 000 
Vigg 2 0  400 
Knipa - -  10 
Fasan 1 1  3 000 
Storskarv - -  10 300 
Gråhäger - -  100 
Röd glada - - Fågeldirektiv 2 
Havsörn - - NT, Fågeldirektiv 24 
Ängshök - - EN, Fågeldirektiv 7 
Duvhök 1 0 NT 150 
Sparvhök - -  600 
Ormvråk - -  420 
Kungsörn - - NT, Fågeldirektiv 50 
Vattenrall 1 0  200 
Kornknarr - - NT, Fågeldirektiv 600 
Sothöna 1 -  1 000 
Trana 1 0 Fågeldirektiv 150 
Tofsvipa 2-3 0 -50% 4 000 
Enkelbeckasin 8 2 -50% 1 000 
Morkulla 2-3 1-2  6 000 
Rödbena 3 -  1 900 
Grönbena - - Fågeldirektiv 0 
Skogssnäppa 3-4 0  300 
Fiskmås - -  2 500 
Gråtrut - - VU 3 000 
Skogsduva 20-25 7-10  3 000 
Ringduva 40-45 18-20  15 000 
Gök 5-7 2-3 -50% 1 000 
Berguv 1 1 VU, Fågeldirektiv 13 
Nattskärra 30 10 Fågeldirektiv 1 800 
Tornseglare - - VU 8 000 
Göktyta - -  140 
Spillkråka 2 1 NT, Fågeldirektiv 250 
Större hackspett 5-6 2-3  2 500 
Trädlärka 1 1 Fågeldirektiv 300 
Sånglärka - - NT 50 000 
Ladusvala - -  4 500 
Hussvala - - VU 3 000 
Trädpiplärka 55-60 30-35 -50% 15 000 
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Ängspiplärka - - NT 3 500 
Gulärla - -  85 
Sädesärla 2 2  8 500 
Gärdsmyg 13-15 8-10  4 000 
Järnsparv 7 6 -50% 2 000 
Rödhake 45-50 15-20  24 000 
Näktergal - - -50% 2 000 
Rödstjärt 3 2 -50% 3 000 
Buskskvätta - - NT 800 
Koltrast 35-40 15-20  52 000 
Björktrast - -  3 500 
Taltrast 50-55 25-28  25 000 
Dubbeltrast 7-8 4  500 
Rödvingetrast 1 0  10 000 
Ärtsångare 7 5  4 000 
Trädgårdssångare 3 3  9 000 
Svarthätta 40-45 20  16 000 
Lundsångare 1 1 NT 40 
Lövsångare 200-220 90-100  130 000 
Kungsfågel 15-20 7-8 VU 18 000 
Grå flugsnappare 3 2 -50% 8 500 
Svartmes 35 17-18  20 000 
Blåmes 7 6  12 000 
Talgoxe 25 18-20  25 000 
Trädkrypare 5 4  3 000 
Törnskata 1 1 Fågeldirektiv 1 200 
Nötskrika 8-10 2-3  3 000 
Kaja - -  5 000 
Kråka - - -50% 3 000 
Korp - -  230 
Stare 3 0 VU 35 000 
Bofink 40-45 20-22  60 000 
Bergfink - - -50% 0 
Grönfink - -  12 000 
Grönsiska 7-8 5-6  2 000 
Hämpling 3-4 2-3  6 500 
Gråsiska - -  5 
Mindre korsnäbb 5 1-2  900 
Större korsnäbb - -  400 
Domherre 5-7 3-4 -50% 2 000 
Stenknäck - -  400 
Gulsparv 32-35 22-24 VU 30 000 
Sävsparv 2 0 VU 2 000 

 

1Fågelarter som ingår i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv, är rödlistade i Sverige eller har minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 
enligt Svensk häckfågeltaxering. 
2Ottosson m.fl. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. SOF, Halmstad.  
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Häckande eller revirhävdande arter med skyddsstatus  
Observationer och revir av häckande eller revirhävdande arter med skyddsstatus presenteras i text 
nedan och med artvisa kartor i bilaga 1. 

 

Duvhök. Tre observationer inom ett begränsat område i skogen på östra sidan. Vid två tillfällen 
hördes duvhök varna. Detta ger, trots få iakttagelser, starka indicier om att det finns ett revir i 
anslutning till fastigheten Klint Klintebys 1:4. 

Trana. Ett par håller revir på Stormyr och ses och hörs regelbundet under maj och juni. På grund av 
det höga vattenståndet i april har paret sannolikt misslyckats eller ej gått till häckning. Paret sågs vid 
flera tillfällen födosöka tillsammans på Stormyr. 

Tofsvipa. Västra delen av Stormyr hyser 2-3 par.  

Enkelbeckasin. Omkring 10 olika individer bedöms hålla revir inom fastigheten. Stormyr och 
kringliggande våtmarksmiljöer håller flest par men två revir identifierades på det större hygget strax 
söder om norra täkten. 

Gök. Arten är svårinventerad och rörlig under parningstid. Under början av maj hördes tre olika 
individer, men tidsmässigt låg besöken precis när de första gökarna anlänt till Sverige. Vid besöken i 
slutet av maj hördes sannolikt minst 6-7 olika sjungande fåglar. 5-7 häckningar bedöms ha 
genomförts inom fastigheten och 2-3 av dessa var inom det planerade brytområdet.  

Berguv. Baserat på obekräftade rykten gjordes en riktad inventeringsinsats för berguv den 11-12 
april. Under denna period inventerades området, dels genom att lyssna efter spel och dels genom att 
noggrant spana efter bohyllor på klippväggarna i de båda täkterna. Redan vid första kvällsbesöket 
den 11 april upptäcks ett par som verkar födosöka i Lilla Snögrindetäkten. De sågs sitta bland 
sprängmassorna i östra delen av täkten men flög ganska snart söderut och försvann in i den glesa 
skogen. Inga fler iakttagelser gjordes under kvällen den 11 april. Den 12 april ropade hanen 
regelbundet mellan 18:55 och 19:50. Honan svarar regelbundet på ungefär vart 4:e rop.  

I samband med revirkartering den 5 maj hördes en berguv ropa några enstaka gånger vid 05-tiden. 
Uven hördes avlägset norrut från Stormyr, något svårlokaliserat, men troligen omkring en km bort i 
nordlig eller nordvästlig riktning, alltså i närheten av Lilla Snögrindetäkten. Trots regelbundet 
eftersök i området runt Lilla Snögrindetäkten under maj gjordes inga fler observationer av arten.   

Generellt föredrar berguven boplatser på klipphyllor men i tätare berguvsbestånd kan boet placeras 
direkt på marken. Området runt Lilla Snögrindetäkten hyser ett aktivt revir men ingen säker häckning 
har kunnat konstateras. Det är dock säkerställt att det inte finns något bo i någon av de befintliga 
täkterna. 

Nattskärra. Riktad inventering genomfördes under natten mellan den 16-17 juni. Förutsättningarna 
var idealiska med klart och vindstilla väder. Trots att dimma tidvis svepte genom området under den 
senare delen av inventeringsperioden mattades inte spelet av överhuvudtaget. Fastighetens östra del 
inventerades i huvudsak till fots medan bil kunde användas i de västra och centrala delarna. Punkter 
(röd med svart bård) markerar platser som avlyssnats minst 5 minuter (se bilaga 1). För att minimera 
dubbelräkning har ungefärlig riktning till varje spelande individ tagits ut från respektive punkt. Dessa 
riktningar har också ofta kunnat styrkas under förflyttningen mellan punkterna. Blå cirklar markerar 
spelande individer och texten ”NA” markerar observerade, födosökande individer (se bilaga 1).  

Sammanlagt noterades ca 30 spelande nattskärror inom eller i nära anslutning till 
inventeringsområdet. Utöver dessa noterades minst 9 födosökande individer. Området hyser en 
mycket stor population och biotopen är också mycket väl lämpad för arten. Revirtätheten verkar vara 
så hög att normalt mindre lämpliga miljöer såsom täta barr- och barrblandskog hyser spelande 
individer.  
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Spillkråka. Inga bohål hittades men området hyser åtminstone 2 par. Revirstrid mellan tre individer 
noterades den 12 april sydväst om Stormyr på äldre hygge. Observationerna är mycket spridda inom 
området, men det bedöms som troligt att ett revir finns centralt på fastigheten och ett revir söder 
om. 

Trädlärka. Trots goda förutsättningar noterades bara en revirhävdande fågel, den 6 maj. Individen 
sjöng i spelflykt på norrsidan av Snögrindetäkten under morgontimmarna. Inga fler iakttagelser 
gjordes i inventeringsområdet. Observationen föranleder ändå att platsen bedöms som ett revir.  

Trädpiplärka. Arten har en stor population inom fastigheten och bedöms som den näst vanligaste 
arten efter lövsångare. Omkring 55-60 revir inom fastigheten och 30-35 av dessa inom brytområdet. 

Järnsparv. Minst 7 revir där alla är inom brytområdet. 

Rödstjärt. 3 revirhävdande fåglar varav 2 inom brytområdet.  

Lundsångare. Inventerades under morgonen den 18 juni mellan 05:00-10:00. Området 
genomströvades till fots längs befintliga vägar och stigar i huvudsak i områden som bedöms som 
lämpliga för arten. I glesa populationer verkar lundsångaren föredra högstammig ädellövskog men 
arten förekommer även i blandskog med god förekomst av löv. I täta populationer kan den även 
uppträda i ren barrskog.  

En individ hävdade revir och sjöng intensivt vid 06-tiden i ett begränsat område med högstammiga 
lövträd längs en liten skogsväg i östra kanten av norra täkten. Fågeln sjöng oavbrutet och rörde sig på 
båda sidor om skogsvägen, dels i den smala lövskogsridån öster om skogsvägen, men även i det 
högstammiga barrdominerade partiet väster om vägen. Fågeln var mycket svår att följa, men vid 
något tillfälle sågs den flyga västerut med vad som såg ut att vara föda eller möjligen bomaterial i 
näbben. 

Huvuddelen av de gotländska lundsångarna anlände vid månadsskiftet maj-juni under 2018. Det 
bedöms som osannolikt att denna individ redan skulle ha kläckta ungar, men de observationer som 
gjordes visar ändå på starka häckningsindicier med bland annat ett starkt revirhävdande beteende.  

Kungsfågel. 15-20 revir identifierades inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, 7-8 av dessa låg inom det 
planerade brytområdet.  

Grå flugsnappare. Tre revir identifierades inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, 2 av dessa låg inom 
det planerade brytområdet.  

Törnskata. Endast tre observationer gjordes i området. En hane observerades den 26 maj i södra 
delen av fastigheten, längs kraftledningsgatan samt en hane den 28 maj i nordligaste delen av 
kraftledningsgatan. Dessa båda observationer kan mycket väl gälla flyttande individer. Den tredje 
observationen gäller en varnande hane den 27 maj vid en hyggeskant i brytområdets östligaste del. 
Denna observation bedömdes som ett revir.  

Stare. Huvuddelen av observationerna gäller förbiflygande individer. Alldeles öster om norra täkten 
häckar minst tre par i gamla bohål/håligheter i bl.a. i grov asp. 

Domherre. Arten är svårinventerad på grund av att den är tystlåten och tillbakadragen under 
häckningstid. 5-7 par varav möjligen 3-4 inom brytområdet. Observationer ofta i samband med 
födosök och tystlåten förflyttning. 

Gulsparv. 32-35 par varav 22-24 inom brytområdet. Arten trivs bra på hyggen och i gles barrskog 
såväl som kraftledningsgator och bedöms ha en stor population inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.  

Sävsparv. 2 revir (sjungande hanar) på norra sidan av Stormyr, inga observationer i övrigt. 
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Tillfälligt besökande arter med skyddsstatus  
Röd glada. Ett födosökande exemplar sågs flyga mot nordväst över kraftledningsgatan i norra delen 
av fastigheten den 12 april. Inga revir inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.  

Havsörn. Området runt Stormyr används sannolikt som jaktmarker av havsörnar. Under vårvintern 
och våren 2018 var vattenståndet på myren exceptionellt högt och hela myren stod under vatten och 
nivån nådde dessutom en bra bit in i den intilliggande skogen. Detta kan ha haft stor dragningskraft 
på havsörn då det rastade gott om änder och gäss där. Senare under våren när vattnet sjunkit undan 
användes framför allt västra delen av myren som motocrossbana vilket kan ha haft en störande 
effekt på örnarna.  

Totalt gjordes sex observationer av minst 4 olika individer mellan den 11 april och den 4 maj. De 
flesta observationerna gjordes runt Stormyr. Inget revir kunde konstateras.  

Kungsörn. Området används i första hand som jaktmarker och inget revir har kunnat konstateras. 
Även av kungsörn gjordes totalt sex observationer av minst 4 olika individer. En observation 
utgjordes av två stycken subadulta (3-4 år gamla) kungsörnar som tagit nattkvist i varsin frötall på ett 
hygge söder om Stormyr.  

Ängshök. En hona sträckte norrut utmed kraftledningen den 4 maj. Inga revir inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:4. 

Kornknarr. Spel hördes söder om fastigheten Klinte Klintebys 1:4 natten den 16-17 juni. Inga revir 
inom fastigheten Klintebys 1:4. 

Grönbena. Tre exemplar sågs och hördes spelflyga tillsammans över Stormyr i gryningen den 5 maj. 
De uppehöll sig inom ett begränsat område strax norr och nordväst om ön i Stormyr. Tidsmässigt 
sammanfaller observationen med grönbenans vårflytt och grönbenan spelar ibland under 
flyttningen. Inga fler observationer gjordes under våren. Den sammantagna bedömningen är att 
grönbena inte häckar inom fastigheten.  

Tornseglare. Förekommer inte som häckfågel inom fastigheten, för de fåglar som noterats gäller i 
samtliga fall födosökande individer. I maj sågs tornseglare vid fem tillfällen med sammanlagt nio 
individer och i juni vid två tillfällen med sammanlagt fyra individer. 

Sånglärka. 4-5 revir i jordbruksmarkerna norr om den norra täkten. I övrigt endast sträckande 
individer observerade. Inga revir inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4. 

Kråka. Endast sporadiska observationer av förbiflygande individer och inget som indikerar häckning 
inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4.  

Övriga observerade arter utan skyddsstatus 
Sparvhök. Två exemplar sågs sträcka norrut den 12 april och dessa utgör de enda observationerna av 
arten. 

Ormvråk. Enstaka observationer av termikflygande exemplar men inga iakttagelser som tyder på 
häckning i eller i direkt anslutning till fastigheten. 

Vattenrall. Ett exemplar spelar på Stormyr natten den 16-17 juni. Ett revir vid Stormyr. 

Sothöna. Ett par på Stormyr under april och inledningen av maj. I slutet av maj är myren i det 
närmaste torr och sothönsen verkar inte finnas kvar. Inget konstaterat revir.  

Morkulla. I samband med revirkarteringen stöttes totalt tre exemplar upp och vid 
nattskärreinventeringen i juni noterades endast två spelflygande individer. 2 – 3 revir inom 
fastigheten.  

Rödbena. 2-3 par på Stormyr. Inga iakttagelser utanför myrområdet. Tre revir vid Stormyr.  
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Skogssnäppa. 3-4 revir inom fastigheten, varav åtminstone två på Stormyr. 

Skogsduva. Området hyser en relativt stor population av skogsduvor och i brist på boträd verkar 
flertalet par häcka i håligheter längs täkternas bergväggar. 2-3 par ses regelbundet i Snögrindetäkten 
och minst 3 par i den norra täkten. 

Göktyta. Sex olika individer noterades i början av maj. Tidsmässigt sammanfaller observationerna 
med göktytans vårflytt. Det är inte ovanligt att rastande fåglar sjunger innan de nått fram till 
häckningsplatserna. Sannolikt var de spelande göktytorna flyttande fåglar som passerade 
fastigheten. Under slutet av maj noterades inga göktytor vilket tyder på att inga häckningar 
genomförts inom fastigheten.  

Större hackspett 4-6 revir inom fastigheten varav 1-2 inom brytområdet. 

Gulärla. En sträckande strax norr om Stormyr den 26 maj. Ingen häckning inom fastigheten.  

Sädesärla Förhållandevis få observationer och ett revir i vardera täkt.  

Trädgårdssångare. Tre revirhävdande individer inom fastigheten.  

Svarthätta. 40 – 45 revir inom fastigheten varav ca 20 inom brytområdet.  

Kaja. Enstaka överflygande fåglar. Ingen häckning konstaterad inom fastigheten.  

Korp. Inga observationer som tyder på häckning inom området och de fåtal observationer som gjorts 
gäller förbiflygande individer, ofta på hög höjd eller långt utanför området. 

Grönfink. Endast en observation i området under hela inventeringsperioden. 

Gråsiska. 25 sträckande den 13 april och 1 förbiflygande Stormyr den 4 maj. Ingen häckning inom 
fastigheten. 

Hämpling. 3-4 revir varav ett i respektive täktområde. Övriga observationer i kraftledningsgatan.   

Mindre korsnäbb. Möjligen en handfull revir. I maj var fåglarna rörliga och svårbedömda, flera kullar 
sågs under inventeringsperioden, men dessa kan mycket väl gälla kringstrykande flockar från andra 
områden då de häckar tidigt på säsongen. 

Större korsnäbb. En hane sågs den 4 maj. Ingen häckning inom fastigheten. 
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Slutsats 
Häckfågelfaunan inom de drygt 200 hektar som utgör fastigheten Klinte Klintebys 1:4 har en 
artsammansättning och populationstätheter som är typisk för centrala Gotlands skogsmarker. Det 
totala antalet häckande eller revirhävdande fågelarter inom fastigheten är 52 stycken. Av dessa har 
18 stycken skyddsstatus. Inom det planerade brytområdet noterades totalt 38 arter varav 15 har 
skyddsstatus.  

Sex av arterna med skyddsstatus häckar med färre än 300 par årligen på Gotland, nämligen: duvhök 
(ca 150 par), trana (ca 150 par), berguv (ca 13 par), spillkråka (ca 250 par), trädlärka (ca 300 par) och 
lundsångare (ca 40 par) (Ottosson m.fl. 2012). De övriga skyddsklassade arterna häckar med mer än 
1000 par på Gotland årligen (Ottosson m.fl. 2012) och är att betrakta som allmänna, på såväl Gotland 
som i övriga Sverige. För dessa arter kommer den planerade täktverksamheten knappast påverka 
arternas populationsstorlek, varken lokalt regionalt eller nationellt, och därmed inte försvåra 
upprätthållandet av deras respektive bevarandestatus.  

Duvhök och trana har ett revir vardera inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4, men i båda fallen ligger 
reviren utanför det planerade brytområdet.  

Arterna berguv, spillkråka, trädlärka och lundsångare har ett revir vardera inom det planerade 
brytområdet. Reviren av berguv och trädlärka observerades i och i anslutning till Lilla 
Snögrindetäkten medan reviren av spillkråka och lundsångare båda var i skogsmarken söder och 
öster om de båda befintliga täkterna.  

Berguven är en sällsynt art som ofta etablerar revir i och i anslutning till såväl äldre som pågående 
täkter. Bona placeras inte sällan i de stup och branter som bildas vid stenbrytningen. I Klintebys har 
berguvarna inte byggt bo i själva täkterna men möjligen i omgivande marker.  

Trädlärkan häckar i glesa skogar och olika typer av öppna miljöer, inte sällan i äldre täkter. På lång 
sikt kommer den planerad stenbrytning inom Klinte Klintebys 1:4 sannolikt skapa lämpliga 
häckningsmiljöer för trädlärka.  

Spillkråka och lundsångare är båda knutna till skogsmark. Kortsiktigt kommer arealen äldre 
skogsmark att minska i samband med avbaningen inför stenbrytning. Detta kan få till följd att reviren 
av spillkråka och lundsångare försvinner från brytområdet. I den del av fastigheten där stenbrytning 
inte är planerad, drygt 100 hektar, finns gott om lämpliga häckmiljöer för både spillkråka och 
lundsångare. Förutsättningarna för att dessa arter ska finnas kvar inom fastigheten under och efter 
brytningen är därmed goda.  
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Bilaga 1.  

Revirkartor för häckande arter med skyddsstatus 
Kartorna i bilaga 1 visar revir för och observationer av de fågelarter med skyddsstatus som häckar 
inom fastigheten Klintebys 1:4.  

Revir är markerade med röda cirklar eller polygoner. Revirens storlek är schabloner och visar inte det 
enskilda revirets exakta storlek eller form utan endast revirets ungefärliga placering.  

Observationer markeras med följande symboler: sjungande individer markeras med en liten ring, 
observationer av icke sjungande fåglar markeras med en artkod bestående av två bokstäver (t.ex. DH 
= duvhök) och observationer av flygande fåglar markeras med en pil som visar flygriktning. Andra 
symboler förklaras under respektive karta. Symbolernas färg markera inventeringsperiod: orange = 
11-13 april, grön = 4-6 maj, gul = 26 -28 maj och blå = 16-18 juni.  

 
Revirkarta för duvhök. Ett duvhöksrevir finns öster om fastigheten. Eventuellt går delar av reviret in i 
fastighetens östra kant. ”m” efter artkoden betyder hanne.  
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Revirkarta för trana. På Stormyr finns ett tranrevir. Det är oklart om paret lyckades med häckningen 
sommaren 2018.  
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Revirkarta för tofsvipa. Två till tre par tofsvipa håller revir i västra delen av Stormyr. Inom övriga delar 
av fastigheten observerades några förbiflygande tofsvipor.  
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Revirkarta för enkelbeckasin. Åtta revir av enkelbeckasin har identifierats på fastigheten Klintebys 
1:4. Huvuddelen av populationen är koncentrerad till Stormyr. Två revir finns inom brytområdet.  
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Observationskarta för gök. Det är svårt att bedöma antal revir och häckningar av då de inte bygger 
egna bon eller föder upp sina egna ungar. Observationerna tyder på att 5-7 häckningar av gök skett i 
eller i anslutning till fastigheten och att 2-3 av dessa skett inom brytområdet.   
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Revirkarta för berguv. I anslutning till Lilla Snögrinde-täkten finns ett berguvsrevir. Varken boplats 
eller ungar påträffades under inventeringen därför går det inte med säkerhet veta om paret lyckades 
med häckningen eller ej 2018.   
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Observationskarta för nattskärra. Observationerna utgörs till störst del av hörda spelande individer 
(blå ringar) och till en mindre del sedda fåglar (artkoden). Observationerna är gjorda mellan den 16-
17 maj 2018. Utifrån observationerna bedöms det finnas ca 30 revir i och i anslutning till fastigheten 
Klinte Klintebys 1:4, 10 av dessa bedöms vara inom det planerade brytområdet. Röda fyllda cirklar 
markera platser där lyssningen efter spelande nattskärror har utförts. 
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Observationskarta för spillkråka. Två revir har identifierats, ett som delvis berör det planerade 
brytområdet och ett längre söder ut.  
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Revirkarta för trädlärka. Trädlärka har ett revir i anslutning till Lilla Snögrinde-täkten.  
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Revirkarta för trädpiplärka. Trädpiplärka är en av de talrikaste häckfåglarna inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:4. Ca 60 revir har identifierats i eller i anslutning till fastigheten, 30-35 av dessa ligger 
inom det planerade brytområdet.  

 



Häckfågelinventering, Klinte Klintebys 1:4 Naturcentrum AB 2018-08-15 

 27 

 
Revirkarta för järnsparv. Sju järnsparvsrevir har identifierats, av dessa ligger sex helt eller delvis inom 
det planerade brytområdet.  
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Revirkarta för rödstjärt. Tre rödstjärtsrevir har identifierats, två av dessa ligger inom det planerade 
brytområdet.  
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Revirkarta för lundsångare. Området enda lundsångarrevir ligger i fastighetens nordligaste del och 
berörs delvis av det planerade brytområdet. Observationerna gjordes den 18 juni 2018.  
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Revirkarta för kungsfågel. Kungsfågel häckar allmänt inom fastigheten och minst 15 revir 
identifierades. 7-8 av reviren ligger inom det planerade brytområdet.  
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Revirkarta för grå flugsnappare. Tre revir av grå flugsnappare har identifierats, två av dessa ligger 
inom det planerade brytområdet.  
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Revirkarta för törnskata. Ett revir och två passerande hannar av törnskata har observerats. Reviret 
ligger inom det planerade brytområdet.  
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Revirkarta för stare. Tre starhäckningar hittades i anslutning till fastighetens nordligaste spets. Alla 
häckningsplatserna ligger på gränsen till brytområdet.  
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Observationskarta för domherre. Eftersom domherre under häckningstid är tystlåten och 
tillbakadragen är det svårt att avgöra antalet revir. Observationerna tyder dock på att det finns 5-7 
revir inom fastigheten och att 3-4 av dessa ligger inom det planerade brytområdet.  
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Revirkarta för gulsparv. Gulsparv är en mycket allmän fågel inom fastigheten Klinte Klintebys 1:4. 
Antalet revir uppgår till 32-35 stycken. Av dessa bedöms 22-24 ligga inom det planerade 
brytområdet.  
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Revirkarta för sävsparv. Två sävsparvsrevir har identifierat i anslutning till Stormyr.  
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