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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

SE0340178 Niksarve

Kommun: Gotland

Områdets totala areal: 6,6 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-01

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20

Markägarförhållanden: Privata

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, 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:

3260 - Mindre vattendrag

7230 - Rikkärr

9070 - Trädklädd betesmark

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 EU:s 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 Niksarve är de prioriterade bevarandevärdena områdets; Mindre 

vattendrag (3260), Rikkärr (7230) och Trädklädd betesmark (9070) samt förekomsten av 

Kalkkärrsgrynsnäcka (1013). Den utpekade arten kalkkärrsgrynsnäcka förekommer i områdets 

rikkärr. Det är prioriterat att bevara den flora och fauna som är typisk för de ovan nämnda 

naturtyperna. Vidare är det prioriterat att bevara en botaniskt intressant källmyr samt 

säkerställa områdets hydrologi för ett långsiktigt bevarande av de utpekade naturtyperna och de 

till naturtyperna knutna arterna.

Motivering:
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Området innehåller en mycket värdefull källkärrsmiljö samt trädklädd betesmark med ett stort 

inslag av äldre träd. Den fina svampfloran i området med ett flertal signal- och rödlistade arter 

indikerar en långt tillbakagående träd- och beteskontinuitet. Vidare ingår området i ett nätverk av 

värdefulla källkärrsmiljöer och trädklädd betesmark som under lång tid hävdats genom bete av 

gotlandsruss.

Prioriterade åtgärder:

Att långsiktigt upprätthålla den traditionella hävden genom årligt russbete så att området hålls 

öppet och fritt från igenväxningsvegetation. Manuell underhållsröjning i områden där 

igenväxningsvegetation förekommer (försiktig naturvårdsinriktad röjning, gallring, plock- och 

luckhuggning vid behov). Förhindra att områdets hydrologi och hydrokemi påverkas negativt av 

dränerande åtgärder i våtmarken, i dess närhet och i tillrinningsområdet. Skapa en skyddzon mot 

omkringliggande produktionsskog och slutavverkade skogsbestånd för att minimera 

näringsläckage och uttorkningseffekter i områdets källkärrsmiljö.

Beskrivning av området

Niksarve består till största delen av trädklädd betesmark. Små källflöden rinner i sydöstlig 

riktning ned mot ett rikkärrsområde som sträcker sig från områdets nordöstra hörn ned mot 

områdets sydvästra delar. Området hävdas årligen genom russbete och den betade skogen vittnar 

om en lång hävd- och trädkontiunuitet i området genom bl.a. sin rika svampflora. Skogen är 

flerskiktad och domineras av tall med rikt inslag av gran samt en del ask och björk. I buskskiktet 

förekommer främst brakved och en. Bland kärlväxterna i skogen växer tuvtåtel, stenbär, älgört, 

ängsvädd, hirsstarr, smörblomma, skogsnycklar, skogsnäva, svinrot, blodrot, tätört och tvåblad. 

På något håll finns tuvor med blåmossa.

Källkärret i området har en stark betesprägel och är i gynnsamt skick. Där återfinns bl.a. 

ängsstarr, hirsstarr, ryltåg, gräsull, majviva, blåtåtel, dvärgviol, kärrtistel, ängsvädd, kärrknipprot, 

vattenklöver, vattenmynta, spikblad, ängsnycklar och vildlin. Utbredningen av konkurrenssvaga 

arter, såsom exempelvis kärrsälting, storsileshår och tagelsäv är påfallande stor. I källmyren 

märks mycket ymniga förekomster av svarthö, sumpnycklar, kärrlilja, majviva och kärrknipprot. 

Kärrytan påverkas dock av ett avvattnande dike som rinner i sydvästlig riktning i dess nederkant.

Vad kan påverka negativt

---Påverkan på hydrologi och hydrokemi---

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

---Ingrepp och störning---

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

fordon i terrängen kan skada områdets mjuka marker 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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---Igenväxning---

Igenväxning utgör idag ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i öppna 

rikkärrsmiljöer. Kombinationen av dränerande åtgärder med avvattnings- och uttorkningseffekter 

som följd, upphörd hävd, ökad våtdeposition av kväve och klimatförändringar gör att 

igenväxningstakten ökar. En stor andel av områdets utpekade bevarandevärden är helt beroende 

av att näringsfattiga förhållanden råder. Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt 

näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran. Hävdgynnade arter 

missgynnas och konkurreras ut vid förändrade näringsförhållanden till följd av ökad 

kvävedepostion och andra luftburna föroreringar samt surt nedfall, vilket bidrar till förändrad 

artsammansättning och ökad igenväxning. Vegetationssammansättningen i bottenskiktet 

förändras och andelen gräs, buskar och träd ökar.

---Exploatering---

Samhällsbyggande med kommunikationsleder, anläggningar, kraftledningsdragningar etc. kan 

direkt eller indirekt påverka den fysiska miljön och orsaka skada i området. 

---Upphört bete---

Genom russbetet sker ett ständigt uttag av näring från marken, vilket resulterar i ett 

näringsunderskott. En stor andel av områdets utpekade bevarandevärden i rikkärret och 

kalktuffkällorna är helt beroende av att näringsfattiga förhållanden råder. Ett upphört bete skulle 

missgynna den hävdgynnade floran och medföra ökad igenväxning och förändrad 

artsammansättning i rikkärret och i de omkringliggande trädklädda betesmarkerna. Även de 

uteblivna jordblottor som skapas genom betesdjurens tramp missgynnar artsammansättningen i 

de trädklädda betesmarkerna.

---Högt betestryck---

Ett alltför intensivt bete med tillhörande tramp kan skada rikkärrets vegetation, källor samt den 

tuffbildning som pågår. För hårt betestryck (tramp och slitage) har en stark negativ inverkan på 

molluskfaunan. Att molluskarter försvunnit från lokaler med för högt betestryck har förekommit 

på flera lokaler på Gotland tidigare. Betet måste vara anpassat efter lokalens egna förutsättningar 

med väl genomtänkta riktlinjer med avseende på hävdregim, hävdtyp, inklusive val av betesdjur 

och omfattning av hävd samt en kritisk gräns för effekt från tramp för att dess ingående arter inte 

ska missgynnas. 

---Avmaskningsmedel---

Användning av avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna 

ingår) bör undvikas då det är negativt för den dynglevande insektsfaunan samt kan påverka 

hydrokemin i våtmarkerna och dess ingående arter. 

---Tillskottsutfodring---

Tillskottsutfodring av betesdjuren bör undvikas då detta ger en indirekt näringstillförsel till 

marken och våtmarkerna och missgynnar den konkurrenssvaga floran. 

---Utebliven eller felaktig skötsel---

Det är av stor vikt att den traditionella hävden som beskrivs nedan upprätthålls. Redan en liten 

förändring i hävden kan leda till att känsliga arter slås ut. Vidare kan alltför kraftig röjning av 

buskar och träd leda till att organismer som är beroende av dessa strukturer missgynnas. Skötsel 

som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika 

markslag påverkar området negativt.

---Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar---

Artsammansättningen i fältskiktet kan förändras till följd av luftburet kvävenedfall. Surt nedfall 

och andra luftburna föroreningar kan påverka både flora och fauna i området. Kalkberggrunden 
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har dock en buffrande effekt som motverkar försurningen.

Bevarandeåtgärder

Gällande regler:

- 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.

---Bete---

Ett tillräckligt betestryck är nödvändigt för att hindra igenväxning och bevara områdets 

naturvärden. Betesdjurens bete och tramp hindrar i viss utsträckning föryngringen av vedväxter 

och har en positiv effekt på många växters förmåga att gro. Många av områdets naturtyper och 

arter är dock känsliga för ett för högt betestryck, och det är därför viktigt att eventuellt bete i 

området sker utifrån områdets förutsättningar (se "Hotbild") med väl genomtänkta riktlinjer med 

avseende på hävdregim och hävdtyp, inklusive val av betesdjur och omfattning av hävd, samt en 

kritisk gräns för effekterna av tramp för att områdets ingående arter inte ska missgynnas. 

Stödutfodring liksom avmaskning i förebyggande syfte, så kallad strategisk avmaskning, bör 

undvikas. Avmaskningen skall skötas utanför naturbetesmarken och avmaskningsmedel som 

innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna ingår) får ej användas.

---Underhållsröjning i kärrmiljöer---

Uppslag av träd och buskar som ratas av betesdjuren röjs bort manuellt. För att på längre sikt 

gynna den skyddsvärda molluskfaunan i området är det av stor vikt att en del videbuskage 

undantas från den manuella röjningen. Många molluskarter trivs just i kantzonen med 

videbuskage. Här är det viktigt att man eftersträvar att bevara en jämn övergångszon mellan 

öppet kärr och den omgivande skogen. Några videbuskar i den öppna kärrytan kan tillåtas för att 

gynna molluskfaunan.

---Plockhuggning och röjning i trädklädd betesmark---

Den trädklädda betesmarken ska ha ett traditionellt hävdat utseende med ett förhållandevis glest 

trädskikt med varierande ålder, trädslagsblandning och luckighet. Detta åstadkoms tillsammans 

med bete med genom försiktig naturvårdande glänt- och plockhuggning. Glänthuggningar med en 

diameter på upp till 10 meter kan med fördel skapas kring äldre träd som på det viset blir 

solbelysta. Vid plock- och glänthuggningen ligger fokus på att spara äldre träd och i första hand 

ta ut yngre och mindre skyddsvärda träd. Svampfloran i området är särskilt knuten till gran, 

därför är det viktigt att spara äldre granar vid luckhuggning och röjning. Variationen i 

beståndsstruktur i kombination med förekomst av störda jordytor med blottad jord skapar viktiga 

förutsättningar för en varierad flora och fauna. Buskskiktet av en, nypon, hagtorn, brakved och 

rönn ska tillåtas föryngras så att nuvarande mängd buskar långsiktigt kan växa upp i det hävdade 

landskapet. Om en förtätning av buskskiktet sker ska röjningsinsatser utföras så att området 

återfår sin tidigare öppna karaktär.

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. 
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Vattenkvaliteten i området är god, och den antropogena belastningen i form av utsläpp och 

läckage av övergödande näringsämnen, olja och kemikalier försumbar. En för naturtypen 

naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit klassade som 

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

bestående populationsnedgångar.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.
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Löpande skötsel i form av röjning av lövsly och slån förekommer då betesdjuren inte förmår att 

hålla igenväxningen tillbaka. 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. Typiska arter, 

karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar inga tecken på bestående 

populationsnedgångar.

Bevarandetillstånd

Icke gynnsamt.
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Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter i Natura 2000-området Niksarve.



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

 

 



Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter i Natura 2000-området Niksarve 

 
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 

 

 
 
 

 
 
Svampar 

 
 
 

 
Mollusker 

 

 

 

 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Carex hostiana Ängsstarr NT 
Euphrasia salisburgensis ssp. schoenicola Brun ögontröst NT 
Fraxinus excelsior Ask EN 
Gymnadenia odoratissima Luktsporre VU 
Primula farinosa Majviva NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Cortinarius atrovirens Svartgrön spindling VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Vertiga geyeri Kalkkärrsgrynsnäcka NT 

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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