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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000-områden  

bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda  

djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för  

fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom 

utpekandet åtar sig länderna att de utpekade värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är  

en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 

naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100  

av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar regelbundet cirka 60 av 

fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

 

Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda bevarandeplaner  

eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med 

bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam 

bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd 

eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt 

miljöbalken. 

Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med området  

uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.  

Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter, och det är värdefullt om den som har ny  

information kontaktar Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering  

av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 

skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 

I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall där ny kunskap 

har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle ges.  

Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man från i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är  

nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen. 

 

Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka  

miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön 

i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. 

Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. 

Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 

 

Begreppsförklaringar Natura 2000 
SPA - Område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt skyddsområde i enlighet med EU:s fågeldirektiv 

(2009/147/EEG). 

pSCI - Område som är föreslaget av regeringen, men ännu ej antaget av EU-kommissionen. 

SCI - Område som, i den biogeografiska regionen eller de biogeografiska regionerna det tillhör, väsentligt bidrar till att 

bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos någon av livsmiljöerna i bilaga 1 i art- och habitatdirektivet  

eller någon av arterna i bilaga 2 i samma direktiv. Områden som kan bidra till att nätverket Natura 2000 blir 

sammanhängande och som väsentligt bidrar till bibehållandet av den biologiska mångfalden inom den biogeografiska 

regionen eller de biogeografiska regioner (kontinental, boreal, alpin, marin östersjön och marin atlantisk) som avses. 

SAC – Område av gemenskapsintresse (SCI) som av regeringen med stöd av MB (Miljöbalken) 7 kap. 28 § förklarats  

som särskilt bevarandeområde. 

 

Gynnsamt bevarandetillstånd 

En arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

 

• populationsutvecklingen visar att arten på lång sikt 

kommer att förbli en del av sin livsmiljö 

• dess naturliga utbredningsområde inte minskar och 

sannolikt inte heller kommer att minska 

• tillräckligt mycket livsmiljö finns för att arten ska 

bibehållas på lång sikt. 

 

En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam när: 

 

• dess naturliga utbredningsområde och de ytor den  

täcker är stabila eller ökande 

• de strukturer och funktioner som krävs för att livs- 

miljön ska bibehållas finns kvar under överskådlig  

framtid 

• bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0340131 Herrgårdsklint

Kommun: Gotland

Områdets totala areal: 145,6 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-01

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20

Markägarförhållanden: Statliga

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 

M2010/4648/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6210 - Kalkgräsmarker

6280 - Alvar

7210 - Agkärr

7230 - Rikkärr

8210 - Kalkbranter

8240 - Karsthällmarker

9010 - Taiga

1970 - Gotlandssippa, Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica

Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 

biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 

naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 

enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett 

gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

---Prioriterade bevarandevärden---

Inom Natura 2000-området Herrgårdsklint är de prioriterade bevarandevärdena områdets; 
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Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Kalkbranter (8210), 

Karsthällmarker (8240) och Taiga (9010). Det är också prioriterat att bevara områdets 

förekomster av arten; Gotlandssippa (1970). Bevara ett område med mosaikartade förekomster av 

alvarmarker, kalkbranter, våtmarker och gles tallskog med rika inslag av död ved och höga 

biologiska värden. Bevara den flora och fauna som är typisk för de ovan nämnda naturtyperna.

---Motivering---

Alvarmarker finns på få platser i världen och är av högt bevarandevärde där de återfinns i god 

kondition. Det mosaikartade landskapet med omväxlande karga alvarmarker, skogsmarker och 

våtmarker gör området värdefullt med en stor variation av arter förknippade med dessa 

naturtyper. En faktor som gör området ytterligare värdefullt är att det förbinder två andra Natura 

2000-områden, Russvätar och Torsburgen, vilket ger ett stort sammanhängande skyddat område. 

---Prioriterade åtgärder---

Vid ogynnsam täckningsgrad av igenväxningsvegetation sker i första hand manuell 

underhållsröjning.

Beskrivning av området

Herrgårdsklint är en inlandsklint belägen på en höjd av cirka 50 meter över havet i Gammelgarns 

socken på östra Gotland. Klintens branter vätter åt norr, öster och söder, medan den västra delen 

är flackt sluttande. Den norra branten är högst, och här ligger också en försvarsborg från romersk 

järnålder – folkvandringstid. Borgens södra del består av en 2 meter hög kalkstensmur. Innanför 

borgen finns fem husgrunder från samma tid.

Natura 2000-området Herrgårdsklint utökades på regeringsuppdrag i augusti 2015.  

Uppe på klinten är jordlagret tunt och marken väldränerad. På några håll finns nakna 

kalkstenshällar. Kalkberggrunden kännetecknas av ett högt pH-värde som gör att vissa 

näringsämnen blir svårlösliga och därmed svåra för växterna att ta upp. På grund av dessa 

faktorer är produktionen av biomassa låg. 

Stora delar av herrgårdsklint är beväxta med gles tallskog med ett stort inslag av en, i vissa fall 

också av gran. I buskskiktet växer också exempelvis skogstry, rönn, nypon, slån och oxbär. Även 

idegran finns i området. Bortsett från ett öppnare parti i områdets nordöstra del har hela 

Herrgårdsklint blivit klassat som nyckelbiotop av Skogsvårdsstyrelsen. Det innebär att skogen 

bedöms ha höga naturvärden och att man finner eller kan finna rödlistade arter i området. I 

området finns ett flertal rödlistade arter. Här finns stora botaniska värden, ett olikåldrigt trädskikt, 

ett stort inslag av gamla och senvuxna träd, stora mängder död ved och ett rikt insektsliv knutet 

till den döda veden. Själva klinten i norr beskuggas av tall och gran, vilket ger hög luftfuktighet 

som gynnar vissa mossor, lavar, och mollusker. I detta område växer exempelvis kattfotslav, 

gammelgranslav, nålkvastmossa, blåmossa och grov fjädermossa.

I området finns partier med spår av en skogsbrand som inträffade 1986. Här är andelen döda träd 

i form av torrträd, högstubbar och lågor relativt hög och man kan också finna enstaka levande 

träd med brandskador. Det är framförallt vissa värmegynnade, vedlevande insekter som drar nytta 

av den brandskadade veden. I några bergsskrevor i detta område växer den sällsynta gulkronillen. 

I den glesa skogen på Herrgårdsklint växer bland annat lundstarr, vispstarr, getrams, akleja, 

blåsippa, stenbär, ekorrbär, blåbär, lingon, ängskovall, örnbräken, träjon, linnéa, nästrot, 

kruståtel, lundskafting, mjölkört, vårfryle, murgröna och skogssallat. Här växer också gott om 

kungsmynta, en annars ganska ovanlig växt på Gotland. 

På de öppna markerna växer bland annat solvända, blodnäva, tulkört, färgmåra, brudbröd, 
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småfingerört, revfingerört, svartkämpar, smultron, vit fetknopp, backtimjan, hartsros, gulmåra, 

knippfryle, äkta johannesört, nattviol, käringtand, axveronika, mjölon, vägtistel, darrgräs, 

vårbrodd och flentimotej. Dessa växter är anpassade till en torr och näringsfattig miljö med stark 

solinstrålning och störning i form av exempelvis bete. De är ofta småväxta med en stor del av 

bladmassan nära marken. Om näringshalten ökar konkurreras de lätt ut av större, näringsgynnade 

arter. Minskad ljustillgång till följd av minskat bete och igenväxning är till nackdel för dessa 

arter. Det är rimligt att anta att Herrrgårdsklint en gång i tiden har betats, men idag är det andra 

störningsregimer som håller vegetationen nere, exempelvis kaninbete, torka, tramp från besökare 

och i enstaka fall bränder. 

Herrgårdsklint är rikt på fjärilsarter, bland annat finns här de rödlistade arterna apollofjäril och 

svartfläckig blåvinge, samt sandgräsfjäril och allmän nätfjäril. Apollofjärilen är knuten till vit 

fetknopp och den svartfläckiga blåvingen till backtimjan. Områdets fågelliv torde vara rikt men 

har inte inventerats. Större korsnäbb hör till områdets häckande arter, liksom troligen nattskärra 

och spillkråka.

Vissa arter är så hotade att det inte räcker att skydda dem inom naturreservat eller genom 

fridlysning. För sådana arter finns speciella åtgärdsprogram som skräddarsys för varje enskild art. 

Dessa program kallas Åtgärdsprogram för hotade arter och förkortas ÅGP. Åtgärdsprogram för 

hotade arter förekommer även utanför naturreservat. 

Inom området Herrgårdsklint återfinns följande arter med speciella åtgärdsprogram:

Växter: Gotlandssippa (Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica).

Vad kan påverka negativt

---Igenväxning---

Det mest påtagliga hotet mot de biologiska värdena knutna till både områdets öppna torrare 

marker (alvarmarker, kalkgräsmarker och karsthällmarker) och våtmarker (rikkärr, agmyr) är 

igenväxning, en naturlig följd av att betet har upphört. Alvarets växter är så gott som helt 

beroende av ljusinstrålning och att torra och näringsfattiga förhållanden råder, vilket hindrar mer 

näringskrävande arter att etablera sig. Bara några centimeters växttäcke minskar solinstrålningen 

och kan påverka många växters förmåga att gro. Ökad igenväxning leder till ökad förnaansamling 

från döda växter vilket på sikt medför en näringsanrikning och tjockare jordtäcke, vilket i sin tur 

accelerar igenväxningen på alvarmarkerna. Igenväxning utgör även ett hot mot de öppna 

rikkärrsmiljöerna i området. En stor andel av områdets utpekade bevarandevärden är helt 

beroende av att näringsfattiga förhållande råder. Hävdgynnade arter missgynnas och konkurreras 

ut vid förändrade näringsförhållanden till följd av ökad kvävedeposition och andra lufburna 

föroreringar samt surt nedfall, vilket bidrar till förändrad artsammansättning och ökad 

igenväxning. Vegetationssammansättningen i bottenskiktet förändras och andelen gräs, buskar 

och träd ökar. Inom Natura 2000-området Herrgårdsklint går igenväxningen av de öppna 

markerna långsamt tack vare näringsbristen och störningsregimer som kaninbete och tramp från 

besökare (speciellt runt fornborgen). Men igenväxning förekommer och ett hot kan föreligga 

främst för de delar av området som inte ligger vid fornborgen. Igenväxningen är ett hot mot den 

rödlistade arten Gotlandssippa som är känslig för konkurrens. 

---Ingrepp och störning---

Kraftiga ingrepp och störning är ett hot mot områdets naturtyper och arter. Framförandet av 

fordon i terrängen kan skada alvarmarkernas tunna jordtäcke och vegetation. Gödsling, kalkning 

eller insådd av för naturtypen främmande arter har en negativ inverkan på områdets biologiska 

värden. Alla former av produktionsinriktat skogsbruk till exempel avverkning, gallring, 

markberedning, dikning eller plantering utgör ett hot mot området. Avverkning av 

omkringliggande skogsområden ger en fragmentering och minskar kontakten mellan området och 

andra skogar vilket minskar det genetiska utbytet mellan populationer.
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---Påverkan på hydrologi och hydrokemi---

Alla typer av dränerande åtgärder (inklusive markavvattningsföretag och dämning), t.ex. 

täktverksamhet, dikning, körning och andra markavvattnande åtgärder påverkar hydrologi och 

hydrokemi, vilket kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. 

Vidare kan anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av området påverka hydrologin 

och/eller hydrokemin i området. Effekterna av dränerande åtgärder kan vara uttorkning, ökad 

igenväxning och erosion. Avverkning, körning, markberedning, plantering eller andra skogliga 

åtgärder i närliggande fastmarksskog påverkar hydrologi, lokalklimat och markstruktur och kan 

leda till läckage av näringsämnen, vilket kan påverka artsammansättningen i dessa normalt 

näringsfattiga marker. Anslutande avverkningar och närsaltsbelastning leder till försämrad 

bevarandestatus. 

Eftersom våtmarker även påverkas av kvaliteten på tillrinningsområdet, kan negativa 

hydrologiska effekter långt utanför området ha en negativ effekt på bevarandestatusen, t.ex. 

genom störningar i tillrinnings- och avrinningsmönstret i våtmarkerna. Agkärr och rikkärr 

uppträder på platser i naturen där närsaltsnivåerna är naturligt låga. Hydrologiska ingrepp i 

våtmarker, såsom exempelvis dränerande dikningar leder ofta till att torv oxiderar vilket i sin tur 

medför att närsalter frigörs. En ökad närsaltsbelastning gynnar en rad arter på bekostnad av 

karaktärsarter och typiska arter för områdets ingående naturtyper. I Herrgårdsklint finns agkärret 

Diksmyr, som är delvis men inte helt beläget inom Natura 2000-området, vilket innebär att 

påverkan på den oskyddade delen av myren även kan få effekter inom området.

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 

att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 

samman med eller är nödvändiga för naturvårdsinriktade ändamål som skötsel och förvaltning av 

det berörda området (7 kap. 28 a § miljöbalken). 

- Området ligger inom Riksintresse fär Naturvård.

- Området ligger inom Riksintresse för Friluftsliv.

- Området ligger inom Riksintresse för Kulturiljövård.

- Området är skyddat som Naturreservat, sedan 2009.

Alvarmarker har historiskt sett utsatts för någon typ av störning, mänsklig eller naturlig, 

kontinuerligt eller med jämna mellanrum, utan vilken de flesta alvarmarker inte skulle finnas 

kvar. I Herrgårdsklint har betet upphört men de naturliga störningsregimerna (framför allt 

kaninbete, torka och frost) samt tramp från besökare, gör att igenväxningen går långsamt. Det 

finns dock en risk för att åtgärder (försiktiga röjningar vid behov) kommer att krävas för att hålla 

alvarmarkerna öppna i framtiden.  

---Röjning---

Uppslag av träd och buskar röjs bort i öppna kärrytor och från de öppna alvar- och hällmarkerna 

och kalkgräsmarken. 

I skogen kan naturvårdande glänt- och plockhuggningar göras för att skapa luckighet, 

flerskiktning och viss öppenhet om det befinns nödvändigt. Ett större uttag av yngre träd sker än 

hos medelåldersträd vid glänt- och plockhuggningar i trädskiktet. Gamla träd och död ved bör 

alltid bevaras. Röjningen bör i första hand ske manuellt. Röjningsrester tas bort, alternativt eldas 

upp på plats.

---Bete---
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Bete förekommer inte i området när denna bevarandeplan skrivs, men ett återupptaget extensivt 

bete i Herrgårdsklint med omgivning är ett alternativ för att förhindra igenväxning i området. 

Framför allt tas dock detta upp då ett återinfört bete är önskvärt i det intilliggande Natura 2000-

området Russvätar, vilket i så fall skulle ge möjlighet att kunna låta betesfållan sträcka sig även 

in i Herrgårdsklint. I fall av återinfört bete ska ett traditionellt skogsbete eftersträvas, med en 

flerskiktad och luckig skog med väl utvecklade bryn.

Betesdjurens bete och tramp hindrar i viss utsträckning föryngringen av vedväxter och har en 

positiv effekt på många växters förmåga att gro. Bara några centimeters växttäcke innebär en 

ljusförlust som kan försvåra för vissa arters groddplantor att etablera sig; men en liten, kal fläck 

uppkommen genom tramp eller bete kan vara vad som behövs. Detta gäller till exempel alvarets 

orkidéer, vars frön bara kan gro på bar jord. Det tunna jordtäcket är dock mycket känsligt och det 

finns växtarter som missgynnas av markslitage och för intensivt bete. Även rikkärr kan påverkas 

negativt av alltför hårt betestryck. Vid eventuellt bete i området ska stödutfodring liksom 

avmaskning i förebyggande syfte, så kallad strategisk avmaskning, undvikas. Avmaskningen 

skall skötas utanför naturbetesmarken och avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska 

laktoner (där avermectinerna ingår) får ej användas.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 

enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, 

så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs 

sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner 

och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna 

har gynnsamt tillstånd.





BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-3748-2017 7 av 18

Sida

Bevarandetillstånd 
Icke gynnsamt.
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sina larver, medan tulkörten drar till sig den vanligt förekommande riddarskinnbaggen som 

lever på växtens frön och fruktämnen både som larv och som vuxen.

Många småfåglar trivs på de halvöppna alvarmarkerna, till exempel gulsparv, hämpling, 

sädesärla, stenskvätta och sånglärka.

Bevarandemål

Arealen av Alvar (6280) ska vara minst 3,2 hektar.

Miljön är solöppen och har en låg täckningsgrad av träd och buskar med avsaknad av 

igenväxningsvegetation. Ett rikligt inslag av vegetationsfri mark (exklusive skorplavar) där 

berggrunden går i dagen eller med ett tunt lager av blottlagda kalkrika finjordar förekommer. 

Finjordarna och artsammansättningen präglas av återkommande naturliga störningsregimer 

som uppfrysningsfenomen under vinterhalvåret och torkstress under sommarhalvåret. Hela 

arealen har en ostörd hydrologi. Området har en naturlig näringsnivå som är opåverkat av 

gödsling (förutom från eventuella betesdjur). Om bete förekommer hålls djuren så långt som 

möjligt fria från avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där 

avermectinerna ingår) eftersom det slår ut den dynglevande insektsfaunan. Buskar och träd av 

igenväxningskaraktär röjs vid behov. En för naturtypen naturlig artsammansättning 

förekommer, där typiska arter, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och 

utan tecken på bestående populationsnedgångar. Ingen förnaansamling och förtjockning av 

jordlagret förekommer i naturtypen.

Bevarandetillstånd

Icke gynnsamt.
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7210 - Agkärr 

Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut 

Ny Areal: 10,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 

Beskrivning 

I Herrgårdsklint består naturtypen av den centrala delen av Diksmyr, som är belägen i området. 
Agkärret har en stor öppen myrvidd, som i stort sett omedelbart övergår i skog med endast en 
mycket smal kant med inslag av rikkärrsvegetation (inte klassad som naturtyp). 

Generell beskrivning 
Naturtypen utgörs av kalkrika kärr, sjöpartier eller annan fuktig mark med gotlandsag. 
Naturtypen bildas i grunda kalkrika kärr, sjöpartier eller stränder men utgör ibland ett 
successionsstadium av blöta, igenväxande rikkärr som lämnats utan hävd. Ag förekommer i allt 
från smärre bestånd i vegetationsmosaiker med en artrik och lågvuxen rikkärrsvegetation till 
närmast ensartad dominerande bestånd av ag. Både öppna och trädklädda agkärr förekommer. I 
trädklädda agkärr med lång kontinuitet i trädskiktet bör skogsbruk undvikas eller bedrivas med 
stor naturvårdshänsyn. 

Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är flera, bl.a. intakta hydrologiska förhållanden 
och en opåverkad hydrokemi. Detta inkluderar att torv inte oxideras som en följd av 
antropogena ingrepp utan endast som en följd av naturliga förändringar. Karaktärsarten ag och 
typiska arter som höstspira, ängsnycklar, bläddror Utricularia spp., korvskorpionmossa och 
kransalger Chara spp. indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen med avseende på 
närsaltsbelastning och hydrologisk stabilitet. Massuppträdande av bunkestarr, älgört, svärdslilja 
och viden Salix spp. som betraktas som negativa indikatorarter i agkärr indikerar hydrologisk 
påverkan och förhöjd kvävestatus. 

Bevarandemål 

Arealen av agkärr (7210) ska vara minst 10,8 hektar. 

Intakta hydrologiska förhållanden råder med opåverkad hydrokemi i såväl våtmarken som 
tillrinningsområdet. I myrvidden dominerar och uppträder ensartade bestånd av ag över stora 
arealer (alternativt i vegetationsmosaiker med artrik och lågvuxen rikkärrsvegetation). 

En tydlig vegetationszonering förekommer till följd av säsongsmässiga fluktuationer i 
vattenstånd. Karaktärsarten ag och typiska arter som höstspira, ängsnycklar, bläddror 
Utricularia spp., korvskorpionmossa och kransalger Chara spp. dominerar fält- och bottenskikt 
i våtmarken. Förekomsterna av karaktärsarten och de typiska arterna är varaktiga och visar inga 
tecken på bestående populationsnedgångar. Inga massuppträdanden av bunkestarr, älgört, 
svärdslilja och viden Salix spp. förekommer. 

Bevarandetillstånd 

Gynnsamt. 
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kan nämnas röd skogslilja, alpnycklar, tovsippa, nipsippa och alvarstånds. Bland förnasvampar 

är olika jordstjärnor mycket karaktäristiska, t.ex sträv jordstjärna samt andra speciella 

röksvampar som vit stjälkröksvamp. Bland mykorrhizasvampar som kan växa i torr tallskog 

bör nämnas tex svartgrön spindelskivling, tallvaxskivling, vinriska och lilaköttig taggsvamp.

Bevarandemål

Arealen av taiga (9010) ska vara minst 101,6 hektar. 

Ett påtagligt inslag av gamla granar och tallar, grova träd samt död ved i form av torrträd, 

torrakor och lågor ska förekomma. Stående och liggande död ved av olika trädslag och i olika 

nedbrytningsstadier ska förekomma rikligt. Skogen ska vara flerskiktad. Skogen utvecklas i 

huvudsak genom naturlig dynamik och naturliga störningsprocesser, så som självföryngring 

och att trädindivider dör av naturliga orsaker, stormfällning, insektsangrepp, översvämningar 

och brand. 

Området har en naturlig näringsnivå som är opåverkad av gödsling (förutom från betande djur). 

Vid ett eventuellt återinförande av betesdjur hålls de så långt som möjligt fria från 

avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna ingår) eftersom 

det slår ut den dynglevande insektsfaunan. 

En naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit klassade som 

invasiva. Typiska arter förekommer rikligt och visar inga tecken på bestående 

populationsnedgångar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.
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Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut. 

Beskrivning 

Gotlandssippa (Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica) förekommer endast på Gotland och är 
endemisk både för Gotland och Sverige. Totalutbredningen omfattar endast socknarna Ardre, 
Kräklingbo och Östergam på östra, mellersta Gotland. Arten är en underart av den mer 
förekommande backsippan (Pulsatilla vulgaris). 

Gotlandssippan är en flerårig växt som förekommer i öppen gles tallskog. Den blommar i april 
och sprider sina frön med hjälp av vinden korta sträckor. Den skiljs från fastlandets backsippa 
(Pulsatilla vulgaris) genom att gotlandssippan har mer bredflikiga blad och något kortare, 
blekare och bredare hylleblad. Växten kräver ljus. Arten tros ha ökat sedan skogsbetet minskat, 
både när det gäller antalet individer och antalet lokaler. Sippan gynnas av flera extremt torra år 
då enbuskar dör av och minskar på så vis konkurrensen och ger utrymme för fler lämpliga 
växtplatser. 

Arten är rödlistad i kategorin Sårbar (VU). Gotlandssippan är fridlyst. Mellan åren 2006 - 2010 
ingick arten i ett åtgärdsprogram. 

Bevarandemål 

Gotlandssippa (1970) förekommer i området och visar inga tendenser till populationsnedgång. 
Växtens habitat hålls öppet och visar inga tecken på igenväxning som kan missgynna arten. 

Bevarandetillstånd 

Gynnsamt, men kräver ett habitat som hålls förhållandevis öppet. 
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Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyper inom Natura 2000-området Herrgårdsklint 

 

Natura 2000-området Herrgårdsklint med utbredning av naturtyperna: Kalkgräsmark (6210 och 6211), Alvar 

(6280), Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Kalkbranter (8210), Karsthällmarker (8240) samt Taiga (9010). 6969 och 

9900 avser områden av icke Natura-naturtyp.  



 

Natura 2000-området Herrgårdsklint, södra delen, med utbredning av naturtyperna: Kalkgräsmark (6210 och 

6211), Alvar (6280), Rikkärr (7230), Kalkbranter (8210), Karsthällmarker (8240) samt Taiga (9010). 6969 och 

9900 avser områden av icke Natura-naturtyp. 



 

Natura 2000-området Heerrgårdsklint, mellersta delen, med utbredning av naturtyperna: Kalkgräsmark (6210 

och 6211), Alvar (6280), Rikkärr (7230), Kalkbranter (8210), Karsthällmarker (8240) samt Taiga (9010). 6969 

och 9900 avser områden av icke Natura-naturtyp. 



 

Natura 2000-området Herrgårdsklint, norra delen, med utbredning av naturtyperna: Alvar (6280), Agkärr (7210), 

Rikkärr (7230) samt Taiga (9010). 6969 och 9900 avser områden av icke Natura-naturtyp. 

 



Bilaga 2. Fynd av rödlistade i Natura 2000-området Herrgårdsklint 

 
Denna lista innehåller data som hämtats från Artportalen 2018-11-13 (https://www.artportalen.se/). Det kan 

finnas rödlistade arter i området som nämns men inte återfinns här, detta beror då på att de inte har rapporterats i 

Artportalen från området.  

 

Fåglar 

 
 
 
 
 
 

Kärlväxter 
 

 

 

 

 

 
Mossor 

 

 

 

 

 
Lavar 

 
 
 
 
 

Fjärilar 
 

 

 

 

 

 

 

Skalbaggar 
 
 
 
 
 
 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Accipites gentilis Duvhök NT 
Aquila chrysaetos Kungsörn NT 
Dryocopus martius Spillkråka NT 
Emberiza schoeniclus Sävsparv VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Goodyera repens Knärot NT 
Helianthemum nummularium ssp. nummularius Ljus solvända NT 
Hippocrepis emerus Gulkronill EN 
Orobanche alba Timjansnyltrot NT 
Polygala comosa Toppjungfrulin VU 
Primula farniosa Majviva NT 
Pulsatilla patens Nipsippa NT 
Pulsatilla vulgaris ssp. Gotlandica Gotlandssippa VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Plasteurhynchium striatulum Kalksprötmossa VU 
Seligeria acutifolia Nåldvärgmossa NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Gyalecta hypoleuca Liten stjärnfruktlav EN 
Leptogium cyanescens Gråblå skinnlav EN 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Atralata albofascialis Krisslesorgmott NT 
Cupido minimus Mindre blåvinge NT 
Lopinga achine Dårgräsfjäril NT 
Maculinea arion Svartfläckig blåvinge NT 
Melitaea cinxia Ängsnätfjäril NT 
Nemophora dumerilella Alvarantennmal NT 
Parnassius apollo Apollofjäril NT 
Photedes captiuncula Dvärgängsfly NT 
Pyraustra nigrata Svart ljusmott NT 
Spiris striata Streckhedspinnare VU 
Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Ergates faber Smedbock NT 
Etorofus pubescens Hårig blombock NT 
Galeruca pomonae  NT 

https://www.artportalen.se/


Hopprätvingar 
 

 

 

Grod- och kräldjur 
 

 

 

 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Chrysochraon dispar Guldgräshoppa NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Coronella austriaca Hasselsnok VU 

DD 
Kunskapsbrist 
Data Dificient 

RE 

Försvunnen 

Regionallay Extinct 

CR 

Akut hotad 

Critically Endangered 

EN 

Starkt hotad 

Endangered 

VU 

Sårbar 

Vulnerable 

NT 

Missgynnad 

Near threatened 

RÖDLISTADE 

RED-LISTED 

HOTADE 

THREATENED 

 

Aktuella arters hotkategorier enligt den svenska rödlistan 2015.  
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