Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0340165 Kronholmen

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:

En naturtyps 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.

• dess naturliga utbredningsområde och de ytor den
täcker är stabila eller ökande
• de strukturer och funktioner som krävs för att livsmiljön ska bibehållas finns kvar under överskådlig
framtid
• bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0340165 Kronholmen
Kommun: Gotland
Områdets totala areal: 6,1 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-01
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden: Privata
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2004-04-01, regeringsbeslut M2002/3916/Na, pSCI: 2004-04-01, 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:
1630 - Strandängar vid Östersjön
1640 - Sandstränder vid Östersjön
1952 - Gotländsk nunneört, Corydalis gotlandica
A132 - Skärfläcka, Recurvirostra avosetta
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 Kronholmen är de prioriterade bevarandevärdena områdets;
Strandängar vid Östersjön (1630) och Sandstränder vid Östersjön (1640). Det är också
prioriterat att bevara områdets förekomster av arterna; Gotländsk nunneört (1952), Vitkindad
gås (A045), Skärfläcka (A132), Fisktärna (A193), Silvertärna (A194) och Småtärna (A195).
---Motivering--Området utgör en mycket viktig fågellokal med ett rikt fågelliv av både häckande och rastande
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fåglar. Området är välbetat och har en rik betesgynnad flora.
---Prioriterade åtgärder--Det är av största vikt att den traditionella hävden med bete uppräthålls för att även i
fortsättningen hålla markerna attraktiva för både flora och fauna.
Beskrivning av området
Kronholmen är en låglänt strandäng på finkorniga jordlager. Under våren står stora delar av
strandängen under vatten. Under försommaren torkar markerna långsamt upp och under
högsommaren blommar här bland annat kustarun, sumpgentiana, ängsnycklar, smultronklöver,
ögontröst och rödtoppa. Det finns också glesstarr och sparsamt med höskallra. Saltört finns i en
skona, men de flesta skonor domineras av saltnarv eller krypven. Gotländsk nunneört finns i
områdets sydöstra del. Området betas med nöt och är välhävdat. Det saknar helt träd- och
buskskikt med undantag för ett par betesformade hagtornsbuskar. Området genomkorsas av ett
par diken som tidigare mynnat i havet. Dikesmynningarna har dock slammat igen och dikena är
numera att betrakta som långsträckta vattensamlingar. I området häckar bl.a. skedand, snatterand
och årta och flera arter vadare.
Vad kan påverka negativt
---Igenväxning--Det mest påtagliga hotet mot de biologiska värdena knutna till strandbetesmarker är igenväxning,
en naturlig följd av den succession som sker i dessa habitat när störningsfaktorer i form av bete,
tramp, brand och vind inte längre förmår att hålla igenväxningen tillbaka. Igenväxningen utgör
ett hot mot både flora och fauna. De öppna gräsmarkernas växter är så gott som helt beroende av
ljusinstrålning och störningar i form av bland annat bete och tramp, och fåglarna som födosöker
på strandängarna är beroende av öppen mark med kortväxt vegetation. Ökad igenväxning leder
till ökad förnaansamling från döda växter vilket på sikt medför en näringsanrikning och tjockare
jordtäcke, vilket i sin tur påskyndar igenväxningen. I strandnära områden är bete nödvändigt för
att hindra igenväxning med vass. Mycket intensivt bete kan dock missgynna flera kärlväxter och
mossor och påverka den karakteristiska strandängsfloran negativt.
---Avmaskning och tillskottsutfodring--Användning av avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna
ingår) utgör ett hot mot den dynglevande insektsfaunan och kan påverka hydrokemin i
våtmarkerna och deras ingående arter. Tillskottsutfodring av betesdjuren ger en indirekt
näringstillförsel till våtmarkerna och missgynnar den konkurrenssvaga floran.
---Ingrepp och störning--Kraftiga ingrepp och störning är ett hot mot områdets naturtyper och arter. Framförandet av
fordon i terrängen kan skada markernas vegetation och fauna (t.ex. de många småkrypsarter som
på dagtid ligger nedgrävda i sanden. Andra hot är exploatering i form av bebyggelse, bryggor,
sandtäkt, muddringar och dikningar (som påverkar områdets hydrologi), skador från båttrafik,
fiske med redskap som skadar bottnarna och icke selektiva fiskeredskap som hotar den
biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur. Friluftsliv kan utgöra ett
hot mot områdets fågelliv under häcknings- och rastningstider. Grunda havsområden är viktiga
som uppväxtområden för många fiskarter samt för ryggradslösa djur, och viktiga för fåglar som
födosöker där. Verksamheter som försämrar kvaliteten på de grunda havsområdena och
förutsättningarna för de arter som är knutna till dem utgör därmed ett hot även mot
strandmiljöerna på land.
Gödsling eller insådd av för naturtypen främmande arter har en negativ inverkan på områdets
biologiska värden.
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Ökad pålagring med ruttnande tång och alger (släke) kan vara negativt och ge
övergödningseffekter på stränder och strandnära områden. I äldre tider förekom ofta tångtäkt
som höll strandområdena fria från större tångvallar/driftvallar. Tångtäkt och strandstädning utgör
dock ett direkt hot mot arter knutna till förmultnande organiskt material som spolats upp på
stranden, och småkrypsfaunan minskar drastiskt på stränder som städas från tång. Tångtäkt kan
främst motiveras på stränder med massförekomster av uppspolade fintrådiga alger (som
uppkommer som följd av övergödning) eller på stränder med större driftvallar. Hänsyn bör i så
fall tas till att stränderna (både flora och fauna) är känsliga för slitage, och tillräckliga mängder
tång bör lämnas för att småkrypsfaunan inte ska missgynnas.
---Utsläpp av olja, kemikalier och näringsämnen--Utsläpp av olja och kemikalier eller läckage från båttrafik i Östersjön kan orsaka stora skador på
både växt och djurliv i havet och på land. Många fågelarter påverkas av oljeutsläpp både direkt
och indirekt genom påverkan på bottenfaunan. Utsläppets storlek, tid på året och
väderförhållanden har betydelse för hur stora konsekvenserna blir och hur effektivt
saneringsarbetet kan genomföras.
Strandnära skogsavverkningar och läckage av näringsämnen från jordbruksmark leder till ökad
tillförsel av näringsämnen till vattnet genom avrinningen från land. De grunda kustområdena
liksom lagunerna är känsliga mot övergödning, vilket resulterar i minskat siktdjup, snabbare
igenväxning och förändrad artsammansättning. Övergödning orsakar även syrebrist på bottnarna.
På land har övergödning en negativ effekt på naturtypernas karakteristiska flora och fauna och
påskyndar igenväxning.
---Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar--Under den senaste 50 åren har andelen luftburna näringsämnen ökat dramatiskt vilket i sin tur
inneburit en anrikning av kväve i tidigare näringsfattiga marker. Gödningseffekter innebär att
igenväxningen kan accelerera och artsammansättningen i fältskiktet kan förändras till följd av
luftburet kvävenedfall. Surt nedfall och andra luftburna föroreningar kan påverka både flora och
fauna i 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 för Naturvård.
- Området ligger inom Riksintresse för Friluftsliv.
- Området är skyddat som naturreservat.
---Bete--Området utgörs av betade gräsmarker, och för att bevara de naturvärden som är knutna till
området är det av stor vikt att den traditionella hävden upprätthålls. Förutsättningarna för
gynnsam bevarandestatus är flera. Området skall årligen betas med i första hand nötkreatur. Vid
varje betessäsongs slut ska grässvålen vara väl avbetad. På torr mark skall ingen skadlig
ansamling av förna och obetat gräs äga rum, på fuktig och våt mark är betet mindre smakligt och
i sådana områden blir därför avbetningen mindre intensiv. Betespåsläpp bör ske efter det att de
flesta strandängsfåglarna kläckt sina ungar i början av juni, därefter är det viktigt att
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betessäsongen kommer igång medan lågvatten råder och vegetationen är smaklig för betesdjuren.
Förlängd betesperiod på hösten är fördelaktigt. Ingen stängsling mot vattenlinjen bör förekomma.
Stödutfodring av djur får ej ske. Avmaskning i förebyggande syfte, så kallad strategisk
avmaskning, ska undvikas. Praktisera i stället kombinationsbete med flera djurslag och
rotationsbete. Avmaskningen ska skötas utanför naturbetesmarken. Medel som innehåller
avermektiner får ej användas.
Ingen tillförsel av handelsgödsel får ske.
---Underhållsröjning--I dagsläget är betesmarken närmast helt fri från träd och buskar, men skulle framtida problem
uppstå föreslås manuell underhållsröjning vid uppslag av träd och buskar som ratas av
betesdjuren.
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

Sida
5 av 10

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
1630 - Strandängar vid Östersjön

Areal: 5,91 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Strandängarna på Kronholmen är helt öppna undantaget enstaka hagtornsbuskar. I området
finns ett par diken, som idag kan betraktas som vattensamlingar då de inte underhålls och
mynningarna sedan länge slammat igen. Ängarna är välhävdade och betas med nöt.
Strandängen är en låglänt, fuktig mark som till stor del är översvämmad under delar av året.
Generell beskrivning av naturtypen
Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora och
fauna varierar beroende på bland annat underlag och hävdhistorik, och är oftast präglade av
antingen pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som indikerar hävdkontinuitet
ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt öppen, men enstaka träd och buskar kan förekomma.
I södra Östersjön är strandkämpar en viktig indikatorart på en välhävdad miljö.
Strandhabitatet avgränsas mot havet vid medelvattenståndet. Vegetationen påverkas av
naturliga faktorer som till exempel landhöjning, vattenståndsväxlingar och isskrap och är mer
eller mindre tydligt zonerad. De hävdade strandängarna är viktiga för häckande vadare.
Strandängar vid Östersjön varierar dock en hel del beroende på var de förekommer.
Landhöjning, vattenståndsvariationer och isskrap har en mycket större inverkan i norra delen
av Östersjöområdet vilket leder till en stor variation i naturtypens artinnehåll och en zonering
av vegetationen. Saltrika fläckar (saltbrännor) förekommer i naturtypen, särskilt i södra delen
av Östersjön där salthalten är högre. De hävdade strandängarna är viktiga för häckande vadare.
På platser med mycket gäss kan betespåverkan från dessa vara betydande och hålla naturtypen
öppen, men betande gäss kan också påverka negativt om betet är för hårt. Kärlväxtfloran på
strandängar vid Östersjön är ofta artrik.
Bevarandemål
Arealen av Strandängar vid Östersjön (1630) ska vara minst 5,9 hektar.
Området hävdas årligen genom bete, företrädesvis med nöt. En tydligt hävdpräglad eller
naturligt stömingspräglad markvegetation förekommer. Strandängarna är öppna och saknar i
det närmaste träd och buskar. Saltpåverkan genom mer eller mindre regelbundna
översvämningar av havsvatten förekommer. Strandängen har en naturlig hydrologi. Området
har en naturlig näringsnivå som är opåverkad av gödsling (förutom från betande djur).
Betesdjuren hålls så långt som möjligt fria från avmaskningsmedel som innehåller
makrocykliska laktoner (där avermectinema ingår) eftersom det slår ut den dynglevande
insektsfaunan.
En för naturtypen naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit
klassade som invasiva. Negativa indikatorarter förekommer inte eller i mycket liten
omfattning. Typiska arter, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar
inga tecken på bestående populationsnedgångar eller trivialisering.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1952 - Gotländsk nunneört, Corydalis gotlandica

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Gotländsk nunneört är en flerårig jordröksväxt som är endemisk för Gotland. Den förekommer
främst i halvskuggiga miljöer som under buskage och längs murar och även ofta i trädgårdar
och betesmarker på sydvästra Gotland. Arten kräver näringsrik, sandig mark. Den är en riktig
vårart som blommar från slutet av mars till april. Under maj månad är den helt nervissnad.
Arten sprider sig vegetativt med stamknölar försedd med birötter. Den gotländska nunneörten
är känslig för tramp från betande djur, men eftersom den oftast är nervissnad när betesdjuren
släpps på utgör detta oftast inte ett kritiskt hot. Nunneörten gynnas dock av måttlig störning
som inte påvekar fältskiktet i någon större utsträckning och håller markerna solöppna.
De mörkt purpurröd blommorna pollineras av humlor. Spridningen sker antingen via
stamknölarna eller att dess frön släpas iväg av myror. Dess spridningsförmåga är därmed
begränsad och uppskattas till I 0-20 meter. Arten tros ha uppkommit genom korsning av stor
nunneört och smånunneört.
Bevarandemål
Gotländsk nunneört (19 52) förekommer i området. Inga tecken på minskad populationsstorlek
förekommer. I området finns inga störningar som kan påverka arten negativt. Artens känslighet
mot tramp och hög störningsgrad regleras genom att betespåsläpp inte sker förrän i slutet av
maj då blomman vissnat ner.
Då arten är endemisk för Gotland har Sverige ett stort internationellt ansvar för dess bevarande
och fortlevnad. Arten behöver förvaltas, artskyddas samt uppföljning och övervakning krävs
för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A132 - Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Skärfläckan häckar sällsynt längs södra Sveriges kuster i grunda vikar och bukter längs flacka
kustpartier. Arten kräver stora områden, och de bästa lokalerna omgärdas av öppna,
välhävdade strandängar. Boet läggs mycket nära vattenlinjen, till exempel på låglänta
strandängar, i tångvallar, på låga holmar eller sandrevlar. Vanan att placera boet precis i
vattenlinjen gör att häckningarna ofta misslyckas på grund av stormar och högvattenperioder
under våren och försommaren. Det finns tecken från Öland på att skärfläckan föredrar att häcka
vid vattensamlingar omedelbart innanför den egentniga strandlinjen, något som skulle kunna
vara ett försök att minska effekterna av höga vattennivåer under botiden.
Skärfläckan häckar ofta i kolonier, men kan också hävda revir och rör sig under häckningen
inom ett område i storleksordningen 25-50 hektar. Arten flyttar söderut under vintern och
övervintrar i sydvästra Europa och nordvästra Afrika.
Skärfläckan häckade sällsynt i södra Sverige under 1700- och 1800-talen men försvann som
häckfågel i slutet av 1800-talet (sista häckningen på Gotland 1849). Arten återkoloniserade
därefter landet från och med 1920-talet och återkom till Gotland 1947. Vid slutet av 1990-talet
uppgick det svenska beståndet till knappt 1 400 par, med drygt 500 par på Gotland.
Tillsammans med den svenska stammen beräknas cirka 20 000 par häcka i Nordvästeuropa,
ungefär det dubbla häckar totalt i Europa inklusive Ryssland. Skärfläckan är rödlistad i
kategorin missgynnad (NT).
Bevarandemål
Häckande par av Skärfläcka (Al 32) ska återkommande finnas i området. Inga försämringar för
arten som leder till minskning av antalet häckande par skall ske i området. Hävden i form av
bete fortsätter för att uppräthålla en gynnsam livsmiljö för arten.
Bevarandetillstånd
Icke gynnsamt.
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Lagtexter
Art- och habitatdirektivet, Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter, officiell svensk översättning, version 01.01.2007.
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Bilagor
Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyper inom Natura 2000-området Kronholmen.
Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter i Natura 2000-området Kronholmen.

Bilaga 1. Karta över utbredningen av naturtyper inom Natura 2000-området
Kronholmen

Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter i Natura 2000-området Kronholmen
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.
Kärlväxter
Vetenskapligt namn
Corydalis gotlandica

Svenskt namn
Gotländsk nunneört

Hotkategori

NT

Fåglar
Vetenskapligt namn
Anas acuta
Anas querquedula
Anser fabalis
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Aquila chrysaetos
Calidris pugnax
Carpodacus erythrinus
Delichon urbicum
Emberiza citrinella
Enberiza schoeniclus
Haliaeetus albicilla
Hydroprogne caspia
Larus argentatus
Limosa limosa
Linaria flavirostris
Numenius arquata
Perdix perdix
Saxicola ruberta
Somateria mollissima
Sternula albifrons
Sturnus vulgaris
Thalasseus sandvicensis

Svenskt namn
Stjärtand
Årta
Sädgås
Sånglärka
Ängspiplärka
Kungsörn
Brushane
Rosenfink
Hussvala
Gulsparv
Sävsparv
Havsörn
Skräntärna
Gråtrut
Rödspov
Vinterhämpling
Storspov
Rapphöna
Buskskvätta
Ejder
Småtärna
Stare
Kentsk tärna

Hotkategori

VU
VU
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
VU
CR
VU
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU

RÖDLISTADE
RED-LISTED

DD

Kunskapsbrist
Data Dificient

NT

VU

EN

CR

RE

Missgynnad
Near threatened

Sårbar
Vulnerable

Starkt hotad
Endangered

Akut hotad
Critically Endangered

Försvunnen
Regionallay Extinct

HOTADE
THREATENED

Aktuella arters hotkategorier enligt den svenska rödlistan 2015.

