Bilaga 1 till PM i Bilaga C
Naturvårdsutlåtande
Naturcentrum AB

Förslag av skyddsåtgärder för svartfläckig blåvinge på fastigheten Klintebys 1:5, Klinte.
Syfte
Att restaurera och skapa nya livsmiljöer och goda livsbetingelser för främst för svartfläckig blåvinge Maculinea ario (figur 1). De åtgärdade ytorna kommer fungera som
livsmiljö från något år efter att kalkbrytningen påbörjas till dess att livsmiljöer för arten
skapts inom ramen för den succesiva efterbehandlingen av utbruten areal. Efterbehandlingen bedöms resultera i mycket goda livsmiljöer för svartfläckig blåvinge inom tio år
från att stenbrytningen startas.

Figur 1. Svartfläckig blåvinge. Foto: Sverker Hultengren.
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Svartfläckig blåvinge kategoriseras numera som NT, nära hotad, vilket är den lägsta hotkategorin på den svenska rödlistan, men är skyddade i EU:s art och habitatdirektiv. Arten har observerats på totalt åtta platser inom fastigheten Klintebys 1:5. Sju av dessa
platser ligger inom det område som planeras för kalkbrytning och tillhörande följdverksamheter (transportvägar och upplagsplatser) (figur 2). Samtliga observationer gjordes
25/7 – 2017.
För att den lokala populationen av svartfläckig blåvinge i anslutning till Klinte Klintebys
1:5 inte ska skadas under den tid det tar innan efterbehandlingen levererat goda livsmiljöer för arten föreslås riktade skyddsåtgärder. Åtgärderna innebär restaurering och
skapande av nya livsmiljöer inom den del av fastigheten som inte berörs av stenbrytningens verksamheter.

Figur 2. Observationer av svartfläckig blåvinge inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5.
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Konkret åtgärdsförslag
Åtgärdsförslaget går i grunden ut på att genom avverkningar och röjningar skapa struktur- och storleksmässigt varierande gläntor i skogsbestånden i sydöstra delen av fastigheten. Avverkningar och röjningar ska i huvudsak göras på eller i närheten av de platser
som redan idag hyser bestånd av timjan (Thymus sp.), som är den svartfläckiga blåvingens huvudsakliga värdväxt. Backtimjan förekommer huvudsakligen på öppna marker
med tunt jordlager. Många av backtimjanbestånden i den sydöstra delen av fastigheten
håller i dagsläget på att skuggas ut av uppväxande träd.
Gläntornas storlek ska vara mellan 0,5 och 1 hektar och placeras så pass nära varandra
att svartfläckiga blåvingar med lätthet kan flyga mellan dem. Antalet restaurerade eller
nyskapade gläntor ska vara minst tre stycken och utgöra en gemensam areal av minst 2
hektar.
I samband med röjning och avverkning i gläntorna ska mindre fläckar jord blottläggas
för att underlätta naturlig etablering av backtimjan. Detta kan med fördel göras genom
att plantor och mindre träd rycks upp med roten i stället för att sågas ner.
Enstaka äldre träd, små ridåer av buskar, torrakor och lågor lämnas kvar vid avverkningar och röjningar för att skapa vindskyddade partier och gynnsamma mikrohabitat i
gläntorna. Avverkningsrester, så som grenar och toppar forslas bort för flisning eller
placeras i så kallade faunadepåer i sydvända lägen.
Skyddsåtgärden påbörjas omgående från och med att tillstånd för den planerade brytningen erhållits. Detta för att restaurerade och nyskapade ytor ska hinna utvecklas till
goda livsmiljöer och för att svartfläckig blåvinge ska hinna etablera sig innan stenbrytningen når fram till de områden där arten noterats 2017.
Placeringen av restaureringsytor inom den del av fastigheten som inte påverkas av
stenbrytning ska styras av var det är mest lämpligt att genomföra åtgärderna ur perspektivet att gynna svartfläckig blåvinge. Sommaren 2019 genomfördes en habitatkartering för svartfläckig blåvinge inom två kilometers radie runt brytområdet (Bohman och
Knutsson 2019). I denna kartering identifierades två ytor som lämpliga för restaureringsåtgärder inom den del av fastigheten som inte påverkas av brytning, nämligen
ytorna 13 och 31 (figur 3). Röjning på och i anslutning till båda dessa ytor ska ingå i
skyddsåtgärden. Övriga gläntor skapas på platser där jordlagret är tunt och backtimjan
fortfarande förekommer.
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Figur 3. Identifierade ytor som bedömts utgöra livsmiljöer för svartfläckig blåvinge i anslutning till Klintebys 1:5.
Ytorna 13 och 31 ligger båda inom den del av fastigheten som inte påverkas av stenbrytning och beskrivs som
goda livsmiljöer i behov av restaureringsåtgärder. Dessa ytor ska restaureras som en del av skyddsåtgärden för
svartfläckig blåvinge. Ur Bohman & Knutsson 2019.

Den svartfläckiga blåvingens speciella livscykel gör den mycket känslig för långa perioder av torka. Eftersom larven i de första stadierna vanligen livnär sig på plantor av timjan (Thymus sp.) som växer i mycket varma och solexponerade lägen. Under senare delen av sommaren är de små larvernas överlevnad därför helt beroende av att värdväxten
inte torkar bort. Om en torrperiod infinner sig redan under artens flygtid kan honorna
även lägga ägg på kungsmynta (Origanum vulgare) som då kan fungera som alternativ
värdväxt. Kungsmyntan växer vanligen i mindre xeroterma/torra lägen och riskerar därför uttorkning i betydligt mindre grad än timjan. Om timjan däremot torkar ut när äggen
redan lagts är förutsättningarna för de nya larvernas överlevnad mestadels mycket dåliga. Därför är det också viktigt att i de nya miljöerna skapa en viss habitatmosaik som
kan parera för de olika typer av klimat som kan förväntas förekomma under framtida
somrar.
När den svartfläckiga blåvingens larv nått en viss storlek (ca 3 mm) lämnar den värdväxten och exponerar sig för rödmyror. På Gotland utgör sannolikt hedrödmyra (Myrmica
sabuleti) den enda värden. Om larven har tur träffar den på en myra som accepterar den
som en möjlig myrlarv och i så fall bär hem fjärilslarven till myrboet. Väl i myrboet börjar fjärilslarven äta myrlarver, vilket den fortsätter med till den är fullvuxen. Beroende
på omständigheter, som klimatet under säsongen och myrornas födotillgång kan larven
övervintra flera gånger. Detta är främst känt från Danmark och Centraleuropa, men bör
även kunna förekomma i Sverige. Myrorna bygger sina bon i springor mellan de olika
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kalkplattorna på karstmark och i anslutning till örter och mindre buskar på sandmark.
Särskilt på sandmark kan därför även åtgärder som gynnar hedrödmyror behöva göras.
För att få till gynnsamma överlevnadsförhållanden för svartfläckig blåvinge måste det
alltså även finnas myrbon i inom några meters avstånd från timjan (eller kungsmynta).
Saknas hedrödmyra på en lokal kommer inte den svartfläckiga blåvingen att kunna etablera sig där.

Uppföljning
Naturvårdskunnig expertis kommer att följa upp den svartfläckiga blåvingens utvecklingen i de röjda och nyskapade gläntorna samt eventuellt föreslås nya åtgärder vid behov. I första hand gäller detta uppföljande dokumentation av etablering hedrödmyra och
backtimjan samt inventering av svartfläckig blåvinge enligt vedertagen metodik.
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