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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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Områdets totala areal: 190,3 ha

Kommun: Gotland

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 Lindhammarsmyr är de prioriterade bevarandevärdena bevarandet av 

områdets Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Taiga (9010) och Skogsbevuxen myr (91D0). Att 

bevara ett större opåverkat våtmarkskomplex samt bevara den flora och fauna som är typisk för 

de ovan nämnda naturtyperna.

Motivering:

Lindhammarmyr är ett framstående exempel på en opåverkad agmyr med välutvecklade 

omgivande sumpskogar. Agmyren tillhör en av Gotlands största ej utdikade myrar och dess 

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-07-28

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 

M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Statliga och privata ägandeförhållanden

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7210 - Agkärr

7230 - Rikkärr

9010 - Taiga

91D0 - Skogsbevuxen myr
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ekologiska funktioner bedöms intakta. De omkringliggande markerna utgör en av landets rikaste 

lokaler för dårgräsfjäril. Myren har även höga ornitologiska och botaniska värden. Myren finns 

med i den nationella Myrskyddsplanen, där Sveriges skyddsvärda våtmarker finns upptagna och 

som syftar till att bevara dessa. Lindhammarsmyr har erhållit klass 1 i länets 

Våtmarksinventering (VMI). 

Prioriterade åtgärder:

Att bevara myrens naturliga hydrologi och hydrokemi från alla dränerande åtgärder i myren 

och/eller i dess tillrinngs- eller avrinningsområde. Att säkerställa att skogbevuxen myr, 

myrholmar och kantzoner längs våtmarken lämnas orörda. Manuell underhållsröjning av 

igenväxningsvegetation i de öppna agkärren och rikkärren. Återinföra slåtter och/eller bete vid 

behov.

Beskrivning av området

Lindhammarsmyr tillhör en av Gotlands största odikade myrar. Området ligger i ett bäcken som 

saknar större tillflöden och endast får vatten från de skogsområden som gränsar till myren. Myren 

har i östra delen en tre kilometer lång och 200 meter bred utlöpare som övergår i myrens utlopp. 

Området dräneras åt nordost över hällmarker till en liten slingrande bäck och rinner vidare 

genom åkermarkerna i Ala ut i Nygårdsmyr. Myren ligger på avlagringar av moränmärgel. I 

västra delen gränsar en ås av isälvsmaterial och mot öster går kalkhällen i dagen. Torvdjupet 

uppgår till en knapp meter.

Lindhammars myr har en helt plan myryta utan klarvattenytor men med inslag av skogsbevuxna 

fastmarksholmar. Starrslåtter har förekommit men Sernander (1941) anger att detta aldrig 

förekom annat än under nödår. Vegetationen ute i myren domineras helt av ag i myrens norra och 

centrala delar. Trådstarr och bunkestarr bildar dominanta bestånd i södra delen av myren liksom 

längs myrens västra kant. Myren har även ett visst inslag av vass, fr a längs norra kanten. 

Bottenskiktet är inte heltäckande men korvskorpionmossa förekommer allmänt. På flera håll 

märks även späd skorpionmossa, kärrspärrmossa och maskgulmossa.

Myren har en tydlig lagg som är relativt smal och blöt. Här växer bl a trådstarr, pors och brakved. 

Ovanför laggen är det inte långt till övergången mot fast mark. I norra delen finns dock ett brett 

bälte med tuviga kärr och låga tallar. Här växer blåtåtel, axag, hirsstarr, vass, pors, ängsull, 

gräsull, kärrfräken, blodrot och slåtterblomma.

Lindhammars myr är helt opåverkad av dikning. Myren omges av skog på alla håll. Skog har 

dock tagits ned utan att skyddszoner lämnats mot myren dels i västra delen och dels i norra delen.

Bevarandemål

Det övergripande bevarandemålet för Natura 2000-området Lindhammarsmyr är att arealerna av 

de naturtyper som legat till grund för utpekandet ska bibehållas eller öka. Natura 2000-arter som 

legat till grund för utpekandet ska bevaras och ha långsiktigt hållbara populationer och typiska 

arter för respektive naturtyp får inte minska. Naturtyps- och artspecifika bevarandemål beskrivs 

under respektive naturtyp och art.

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 som påverkar hydrologi och hydrokemi, vilket kan 

ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Vidare kan anläggning av 
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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. 

Dessutom kan diken leda ut näringsrikt slam från närliggande jordbruksmarker till våtmarken. 

Anslutande avverkningar och närsaltsbelastning leder till försämrad bevarandestatus. Eftersom 

våtmarken även betingas av kvaliteten på tillrinningsområdet, kan negativa hydrologiska effekter 

långt utanför våtmarken påverka bevarandestatusen negativt, t.ex. genom störningar i tillrinnings- 

och avrinningsmönstret i våtmarken. 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.

Igenväxning

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

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 

förhållande 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 lufburna 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. 

Högt betestryck

Ett alltför intensivt bete med tillhörande tramp kan skada rikkärrets vegetation. För hårt 

betestryck (tramp och slitage) har en stark negativ inverkan på molluskfaunan, t.ex. på större 

agatsnäcka som förekommer i randzonen mot den öppna rikkärret. Arten har utrotats på en stor 

del av dess tidigare kända lokaler på Gotland. 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.

Användning av avmaskningsmedel

Användning av avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna 

ingår) är negativt för den dynglevande insektsfaunan och kan påverka hydrokemin i området och 

dess ingående arter.

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, t.ex. 

större agatsnäcka som förekommer i randzoner, såsom i den halvskuggade kanten av större 

videbuskage. Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa 
gränser mellan olika markslag påverkar området negativt. 
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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.

- Områdets norra del tangeras av ett Biotopskydd.

- Området ligger inom Riksintresse för Totalförsvar.

- Inom området finns två Nyckelbiotoper.

Lindhammarsmyr ingår i Myrskyddsplan för Sverige. Myrskyddsplanens syfte är att de mest 

värdefulla myrarna i Sverige ska bevaras och få ett långsiktigt skydd.

Skydd:
Utöver Natura 2000 är Lindhammarsmyr även naturreservat.

Skötsel:

Underhållsröjning

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska hindras från att vandra in på de områden som idag 

är öppna i agkärret och rikkärren. Under senare år har brakved börjat etablera sig ute i agkärrets 

myrvidd, en naturlig följd av att hävden i området sedan länge har upphört. För att på längre sikt 

gynna den skyddsvärda molluskfaunan, t.ex. större agatsnäcka är det av stor vikt att en del 

videbuskage undantas från den manuella röjningen. Större agatsnäcka skulle kunna gynnas om en 

kantzon med videbuskage fick etablera sig mellan de öppna kärren och omgivande skogsmark. 

Enstaka videbuskar i den öppna kärrytan skulle ytterligare kunna gynna arten och utöka dess 

lämpliga livsmiljö.

Slåtter

Den långvariga hävdpåverkan i agkärr är dels täkt av ag, alltså agslåtter samt betespåverkan som 

tillsammans bidragit till upprätthållande av gynnsam bevarandestatus för naturtypen agkärr. 

Slåttern av ag har tidigare haft stor utbredning på Gotland och hävdformen har medfört att 

naturtypen blivit mer mångformig med strukturer som öppna vattenspeglar.

Myrvidden på Lindhammarsmyr har tidigare nyttjas för agslåtter, men hävden har sedan länge 

upphört. Ur naturvårdssynpunkt skulle ett återupptaget agslåtter inte utgöra ett hinder. 

Bärgningen och uppsamlingen av avslagen ag måste ske på ett sådant sätt, eller med ett sådant 

fordon att körskador inte uppkommer som har dränerande effekt och påverkar områdets 

hydrologi negativt. En lämplig fordonstyp skulle kunna vara en truxor eller liknande bandgående 

och amfibisk maskiner som i första hand har utvecklats för restaureringsarbeten i våta marker 

med låg bärighet. Agen ska efter slåtter föras bort från området.

Bete

Markerna vid Lindhammarsmyr har tidigare betats, men hävden har sedan länge upphört. Skulle 

ohävden och den efterföljande naturliga igenväxningen leda till en ogynnsam täckningsgrad av 

träd- och buskar i det tidigare öppna agkärret och i rikkärren kan ett återinfört bete i kombination 

med manuell underhållsröjning av igenväxningsvegetation som ratas av betesdjuren (se ovan) 

övervägas.
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Området ska årligen betas med får, lätta nötkreatur och/eller hästar. Vid bete med får kan ett 

alternativ vara att bete sker i maj samt i september-oktober. Ett bete med får under perioden juli 

- augusti under orkidéernas huvudsakliga blomningstid och fruktsättning kan kraftigt missgynna 

bestånden genom avbetning.

Området ska nyttjas som betesmark under den tiden på året det är möjligt med hänsyn till 

markegenskaperna. Normalt omfattar betesperioden i området tiden från slutet av maj till det att 

marken är så blöt att den kan skadas av tramp från betesdjuren. Betesdjuren får inte vistas i 

området om marken skadas av tramp. Markskador kan uppkomma om marken är så blöt att 

marken blir upptrampad om djuren vistas där. Stödutfodring av djur får inte ske.

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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7210 - Agkärr

Areal: 102,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
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 102,4 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., 
krovskorpionmossa 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 massuppträdande av bunkestarr, älgört, svärdslilja och viden 
Salix spp. förekommer. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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7230 - Rikkärr

Areal: 10 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen utgörs av öppna eller skogklädda, mineralrika och torvbildande kärr som är 
minerotrofa, det vill säga får ständig tillförsel av mineralrikt vatten från omgivningen. pH-värdet i 
rikkärr är högre än i andra myrtyper, vanligen pH6 eller högre. Rikkärr är inte rika på näring som 
namnet antyder, utan på mineraler i form av höga halter av baskatjoner, främst kalcium men även 
järn eller magnesium. I rikkärr där pH-värdet överskrider pH7 och där kalkhalten är mycket hög 
klassas som extremrikkärr. Bottenskiktet är uppbyggt av så kallade brunmossor eller i vissa fall 
vitmossor. 

Rikkärrsvegetationen är artrik och domineras av halvgräs och örter, bl.a. orkidéer. Bottenskiktet 
byggs upp av så kallade brunmossor eller i vissa fall vitmossor. Bra indikatorarter för rikkärr är 
t.ex. späd skorpionmossa, gräsull och tagelsäv. Bra indikatorarter för extremrikkärr är t.ex. axag, 
kärrknipprot, tuffmossor eller en hög täckningsgrad av späd skorpionmossa.

Rikkärren är blötare än kalkfuktängar och skiljer sig från dessa genom att vara mer lågvuxna när de 
är obetade och genom att oftast ha djupare torv, större dominans av halvgräs samt en hög andel och 
mångfald av mossarter. Många av rikkärren, särskilt i södra Sverige, har traditionellt hävdats 
genom ängsbruk och betesdrift vilket har påverkat vegetationens sammansättning. När hävden 
upphört har flertalet växt igen till sumpskog. Både öppna och trädklädda rikkärr inkluderas i 
habitatet, vilket kan ha en krontäckning av 0-100 %. 

Bevarandemål 
Arealen av rikkärr (7230) ska vara minst 10 hektar. 

Intakta hydrologiska förhållanden råder med opåverkad hydrokemi i såväl våtmarken som 
tillrinningsområdet. Området har en naturlig näringsnivå som är opåverkad av gödsling 
(förutom från betande djur). Vid ett eventuellt återinfört bete hålls betesdjuren så långt som möjligt 
fria från avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner ( där avermectinerna ingår) 
eftersom det slår ut den dynglevande insektsfaunan och kan påverka hydrokemin. 

En för naturtypen naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit 
klassade som invasiva och/eller negativa indikatorarter förekommer inte eller i mycket liten 
omfattning. Typiska arter och karaktärsarter av kärl växter och mossor förekommer i fält- och 
bottenskiktet. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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9010-Taiga

Areal: 65,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen förekommer i boreal till boreonemoral zon på torr till blöt och näringsfattig till 
näringsrik mark. Men trots variationen omfattar taigan till övervägande del skogar belägna på 
surare och näringsfattig mark på moräner eller glacifluviala sediment. Taiga utgör majoritet av 
barrskogen i den boreala regionen och är vitt spridd över den. 
Taigan betecknas normalt som urskogsartad skog, naturskog eller skog med naturskogskvalitéer. 
Med naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens 
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig 
påverkan genom exempelvis plockhuggning och bete, men de har aldrig omfattats av 
kalavverkningar. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella 
trädslagen. I en taigaskog är trädskiktets krontäckningsgrad normalt 30-100 % och utgörs av gran, 
tall, björk, asp, rönn och sälg, men även små inslag av andra inhemska trädslag kan förekomma tex 
ek, bok och på fuktigare mark al. Naturtypen innefattar dessutom brandfält och stormfällningar, och 
dessa har ofta en lägre krontäckning. En taigaskogs hydrologi är inte under stark generell påverkan 
från markavvattning.

Taigan kan betraktas som en serie skogstyper med sinsemellan olika sammansättning och 
naturvärden beroende på abiotiska faktorer såsom markfuktighet och lokalklimat. En betydande del 
av taigan har i ett naturtillstånd påverkats av storskaliga dynamiska krafter, främst i form av brand 
men även översvämningar, väderfenomen och påverkan genom insekts- och svampangrepp. Ibland 
kan en skogstyp övergå i en annan typ genom störning eller succession, tex då lövbrännor etableras 
efter brand i barrskog för att sedan övergår i bland- eller barrskog, eller då gran får ökad utbredning 
i tallmiljöer som inte brunnit på länge. Inom naturtypen västlig taiga kan nämnas flertalet 
undergrupper av skog, nämligen: granskog, tallskog, blandskog, triviallövskog samt kalmark och 
glest beskogad mark med mycket död ved efter störning ( ex. brandfält) och mark i naturliga 
successionsstadier efter störning, ( ex. barr-, löv- eller blandbrännor). 

Gotland hyser den största sammanhängande arealen av kalkbarrskog dominerad av tall. 
Kalkbarrskogen är rik på örter, gräs och halvgräs, örnbräken och begynnande inslag av ris är 
mycket vanliga där betet upphört sedan länge. Dessa skogar är ibland öppna men ofta stadda i 
igenväxning; enbuskar tätnar och trädföryngringen har ökat efter betets frånvaro. På ön finns även 
taigatypskogarna hällmarkbarrskog och alvarskog. 

Taigan hyser en rad hotade arter bland fåglar, mossor, lavar, svampar och evertebrater. Många av 
dessa arter är beroende av lång skoglig kontinuitet, gamla träd, flertalet trädarter, död ved, brandfält 
och förekomsten av olika skogliga successionsstadier. Torra och varma kalktallskogar har på 
Gotland visat sig hysa en mycket intressant fjärils- och skalbaggsfauna med många rödlistade arter. 
Bland rödlistade kärl växter som ofta växer torrt på tunna jordar 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 spindling, 
tallvaxskivling, vinriska och lilaköttig taggsvamp. 
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Bevarandemål 
Arealen av taiga (9010) ska vara minst 65,7 hektar. 

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

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

nedbrytningsstadier förekommer rikligt. Skogen är 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 för naturtypen naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit 

klassade som invasiva och/eller negativa indikatorarter förekommer inte eller i mycket liten 

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

populationsnedgångar.

Bevarandetillstånd

Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området.
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91D0 - Skogsbevuxen myr

Areal: 11,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig-blöt med högt liggande 
grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga-intermediära Trädskiktets 
krontäckningsgrad är 30-100 %. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp och 
näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag. 

Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med 
avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller 
naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska 
finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Skogens hydrologi är 
inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, torvtäkt eller dylikt. Fält- och 
bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor. 
Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som kräver 
båda miljöerna. 

Bevarandemål 
Arealen av skog bevuxen myr (91D0) ska vara minst 11,6 hektar. 

Naturtypen har en naturlig hydrologi och hydrokemi, med naturlig mark- och vattenkemi. Skogen 
har en kontinuitet och utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik och naturliga 
störningsprocesser, så som självföryngring och att trädindivider dör av naturliga orsaker, 
stormfällning, insektsangrepp, översvämningar och brand. Substrat som död ved, grenar, torrträd, 
lågor, gamla och grova träd och representativa trädslag förekommer rikligt. 

En för naturtypen naturlig artsammansättning råder, och arter som anses invasiva eller som är 
klassade som negativa indikatorarter förekommer inte eller endast i mycket liten omfattning. 
Typiska arter och karaktärsarter förekommer och visar inga tecken på bestående 
populationsnedgång. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyper inom Natura 2000-området 

 

 

 
Natura 2000-området Lindhammarsmyr med utbredning av naturtyperna; Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Taiga (9010), 

Skogsbevuxen myr (91D0). 9900 avser ett området av ej naturtyp. 



Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter som har gjorts i området 
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Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Dendrocopos minor Mindre hackspett NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Coronella austriaca Hasselsnok VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Carex pulicaris Loppstarr VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Cupido minimus Mindre blåvinge NT 
Lopinga achine Dårgräsfjäril NT 
Nemophora dumerilella Alvarantennmal NT 
Parnassius apollo Apollofjäril NT 
Phengaris arion Svartfläckig blåvinge NT 
Polyommatus dorylas Väpplingblåvinge NT 
Zygaena lonicerae Bredbrämad bastardsvärmare NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Bembidion humerale Torvlöpare VU 
Hydrochus megaphallus  NT 
Stenus glabellus  NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Bombus muscorum Mosshumla NT 
Scolia hirta Hårig dolkstekel NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Chrysotoxum octomaculatum Åttafläckig getingfluga EN 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Chrysochraon dispar Guldgräshoppa NT 



Blötdjur 
 

 

 

  

 

 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Cochlicopa nitens Större agatsnäcka EN 

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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