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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

SE0340156 Liste-Hammars
Kommun: Gotland

Områdets totala areal: 9,1 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-07-28

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Markägarförhållanden: 

Privata ägandeförhållanden

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:

1220 - Sten- och grusvallar

1630 - Strandängar vid Östersjön

2120 - Vita dyner

6210 - Kalkgräsmarker

6270 - Silikatgräsmarker

6410 - Fuktängar

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 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 Liste-Hammars är de prioriterade bevarandevärdena områdets Sten- 
och grusvallar (1220), Strandängar vid Östersjön (1630), Vita dyner (2120), Kalkgräsmarker 
(6210), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar (6410) och Trädklädd betesmark (9070). 
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Bevara ett strandbete med lång hävdkontinuitet och höga botaniska, entomologiska värden och 
värden knutna till trädskiktet. Bevara den flora och fauna som är typisk för de ovan nämnda 
naturtyperna.

Motivering:
Hävdkontinuiteten under lång tid har skapat förutsättningar och lett till att området bibehållit 
höga biologiska värden.

Prioriterade åtgärder:
Upprätthålla den traditionella hävden genom bete. Förutsatt att området även fortsättningsvis 
hävdas genom bete krävs sannolikt endast mindre kompletterande underhållsröjningar av 
igenväxningsvegetation som ratas av betesdjuren. Åtgärder för att gynna askföryngring kan bli 
aktuellt i området.

Beskrivning av området

Liste-Hammars är ett säreget strandbete med höga naturvärden. Marken är grusig och sandig och 
längs stranden löper en sandstrand med ett litet inslag av grus. Stranden sluttar relativt brant ner i 
vattnet och marken innanför är lite småkuperad. Strandremsan är flikig och mitt på strandremsan 
ligger Skärsudden.

Under 1700-talet brukades marken som äng och området har sannolikt brukats som äng under 
lång tid dessförinnan. I en stor del av området finns ett rikt innehåll av åldriga och senvuxna, 
klappade askar. Dessa träd minner om den tid då området brukades som äng. Under senare tid har 
tall föryngrat sig i området och på flera håll i området lider nu de gamla askarna brist på ljus. På 
strandvallen växer flera åldriga oxlar och spritt i området finns en del äldre tall. I busksiktet 
märks en, slån, nypon och hagtorn. Buskarna bildar på flera håll välutvecklade bryn mot öppen 
mark.

Växtsamhällena i strandbetet Liste är mycket artrika och tydligt präglade av den långa 
hävdhistoriken i området. Här växer fårsvingel, flentimotej, knägräs, backklöver, S:t Pers 
nycklar, Adam och Eva, småfingerört, solvända, backtimjan, harmynta, lundtrav, gullviva, 
blodnäva, liten blåklocka, darrgräs, brudbröd, jordtistel och rosettjungfrulin. I södra delen av 
området finns ett rikt bestånd av den sällsynta växten stenfrö. På den del av stranden som delvis 
är koloniserad av växter finns sandstarr, sandsvingel, fältsippa, gulmåra, stor kustruta och 
blodnäva. Innanför Skärsudden ligger ett litet rikkärr och här växer axag, blåtåtel, hirsstarr, 
knappag, ag, majviva, krissla, vattenmynta, ängsnycklar och kärrknipprot. Kärret har vätkaraktär, 
något som visas av förekomsten av dvärgviol, ryltåg, ältranunkel och gåsört.

Bevarandemål

Det övergripande bevarandemålet för Natura 2000-området Liste-Hammars 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/eller art.

Vad kan påverka negativt

Igenväxning
Det mest påtagliga hotet mot de biologiska värdena knutna till betesmarker 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 
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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.

Ingrepp och störning
Kraftiga ingrepp och störning är ett hot mot områdets naturtyper och arter. Framförandet av 
fordon i terrängen kan skada markernas vegetation. Andra hot är exploatering i form av 
bebyggelse, bryggor med mera, muddringar och dikningar. Friluftsliv kan utgöra ett hot mot 
områdets fågelliv under häcknings- och rastningstider.

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. 
Strandstädning är direkt hot för arter knutna till förmultnande organiskt material som spolats upp 
på stranden. Flera arter är nattaktiva och ligger på dagen nedgrävda i sanden, dessa arter hotas av 
framförandet av fordon på stranden. Ökad pålagring med ruttnande tång och alger (släke) kan 
dock vara negativt och ge övergödningseffekter. I äldre tider förekom tångtäkt som höll 
strandområdena fria från större tångvallar/driftvallar.

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.

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.

Användning av avmaskningsmedel
Användning av avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna 
ingår) är negativt för den dynglevande insektsfaunan.

Utebliven eller felaktig skötsel
Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning, 
nedläggning av jordbruk mm) är negativt för området. Utebliven röjning av 
igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av buskar 
och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.  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.

Invasiva arter och trädsjukdomar
Invasiva trädsjukdomar som askskottssjuka utgör ett allvarligt hot mot den biologiska 
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mångfalden i området. Epifytiska lavar och mykorrhizasvampar som är helt beroende (obligata) 
av ask som substrat eller värdträd hotas. Dessa värdträd utgör på flera håll en nyckelroll i 
ekosystemet med en stor andel associerad biodiversitet knuten till sig och obligat knutna 
lavararter som riskerar nationellt utdöende. En utbredd träddöd förändrar också lokal- och 
mikroklimat i området och kan t.ex. medföra uttorkningseffekter och missgynna dess ingående 
arter.
Invasiva arter kan medföra påtaglig skada på existerande ekosystem, genom att bl.a. konkurrerar 
ut inhemsk flora och fauna i områden som tas i anspråk.

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.
- Området ligger inom Riksintresse för Friluftsliv.
- Liste-Hammars omfattas av strandskydd, 100 m.
- Området är en del av naturreservatet Gotlandskusten som instiftades 1993 och som löper från
vattenlinjen och mellan 100-300 meter inåt land runt i stort sett hela Gotlands kust.
- Inom området finns ett Naturvårdsavtal.
- Inom området finns en Nyckelbiotop.

Skydd:
Att upprätta ett långsiktigt skydd kan ske på flera sätt. Upprättande av formellt områdesskydd 
kan ske genom bildande av naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal. Gröna 
skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan också vara ändamålsenliga 
bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i anslutning till området och därmed fungera 
som alternativ eller komplement till formellt områdesskydd. 

Skötsel:
Området utgörs av betade gräsmarker och hävdpräglad skogsmark som varit betesmark under 
lång tid. För att bevara de naturvärden som är knutna till området är det av stor vikt att den 
traditionella hävden upprätthålls.

Bete
Området skall årligen betas med får, nötkreatur och/eller hästar, om möjligt i kombination. 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.
Området ska nyttjas som betesmark under den tiden på året det är möjligt. 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. 
Övergångsutfodring under maximalt två veckor vid betessläppning och installning är dock tillåtet.

Underhållsröjning
Manuell underhållsröjning föreslås vid uppslag av träd och buskar som ratas av betesdjuren på 
öppen mark och i den trädklädda betesmarken undantaget en viss föryngring.
Den trädklädda betesmarken är idag enskiktad med dålig föryngring. Genom kommande åtgärder 
ska skogen på sikt få karaktären av en typisk trädklädd betesmark med flerskiktad skog och väl 
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utvecklade bryn.
Det är angeläget att bevara en kontinuitet av ask i området, då asken utgör en nyckelroll i 
områdets ekosystem och har en hög biologisk mångfald knuten till sig, främst epifytiska lavarter. 
För att behålla trädkontinuiteten är det lämpligt att lämna en viss andel yngre träd som 
ersättningsträd till de äldsta träden.

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:

1220 - Sten- och grusvallar

Areal: 0,05 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden .. Många olika 
successionsstadier förekommer. I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation 
eller en vegetation dominerad av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens utformning är 
beroende av hur exponerad stranden är för vind och vågor. Naturtypen är vanligen ohävdad. 

Bevarandemål 
Arealen av sten- och grusvallar (1220) ska vara minst 0,05 hektar. 

En tydlig zonering av olika vegetationstyper och svagt böljande vallar förekommer. 
Täktverksamhet förekommer inte. Området hävdas årligen genom bete. 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 
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 och karaktärsarter förekommer och visar inga tecken på bestående 
populati onsnedgångar. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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1630 - Strandängar vid Östersjön

Areal: 0,14 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut. 

Beskrivning 

Strandbetesmarker och strandängar vid Östersjön. Merparten av strandängarna är eller har varit 
påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora och fauna varierar beroende på bl.a. 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. Kärlväxtfloran på 
strandängar vid Östersjön är ofta artrik. 

Mark som på grund av igenväxning, felaktig skötsel eller annan påverkan i stort sett saknar 
karakteristiska arter och inte kan anses gå att restaurera inom en rimlig tid bör i normalfallet inte 
räknas som naturtyp. Detta gäller även mark som är så starkt gödningspåverkad att kvävegynnade 
växter helt dominerar fältskiktet. 

Bevarandemål 
Arealen av strandängar vid Östersjön (1630) ska vara minst 0,14 hektar. 

Området hävdas årligen genom bete. En tydligt hävdpräglad eller naturligt störningspräglad 
markvegetation förekommer. Strandängarna är öppna och saknar 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 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 negativa indikatorarter förekommer inte heller eller i mycket liten 
omfattning. Typiska arter, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar inga 
tecken på bestående populationsnedgångar eller trivialisering. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 



BEVARANDEPLAN Diarienummer Sida
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2120 - Vita dyner

Areal: 0,35 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen utgörs av vandrande kustnära sanddyner som formar kedjor av dynsystem längs vissa 
kustområden. Vegetationen består av sandbindande perenna stråväxter som är specialiserade på 
sandunderlag och har hög tolerans mot översandning, t.ex. sandrör, strandråg och östersjörör. 
Biotopen är det följande successionsstadiet efter naturtypen embryonala vandrande sanddyner 
(2110) och utvecklas mot och angränsar mot grå dyner (2130). Sanden är inte bunden och från 
toppen av dynerna sker en mindre, konstant sandflykt som på läsidan dynen anhopas som 
sandtungor. 
Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är naturlig dynamik i sanddynsområdet som helhet 
såsom aktiv dynbildning, naturlig abrasion och ackumulation av sand. Vidare förekomst av 
sandbindande vegetation, måttligt slitage som upprätthåller ett visst inslag av blottad sand och fritt 
rörlig sand som kan transporteras med vinden. Ingen påtaglig minskning sker av populationerna 
hos de typiska arterna i naturtypen. De typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar 
gynnsam bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de 
hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. 

Bevarandemål 
Arealen vita dyner (2120) ska vara minst 0,35 hektar. 

Området präglas av naturlig dynamik såsom aktiv dynbildning, naturlig vinderosion och 
ackumulation av sand. Vegetationen domineras av sandbindande vegetation. Ett måttligt slitage 
upprätthåller ett visst inslag av blottad sand och fritt rörlig sand som kan transporteras med vinden. 
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 avermectinerna ingår) eftersom det slår ut den dynglevande insektsfaunan. 

En för naturtypen naturlig artsammansättning förekommer med frånvaro av arter som blivit 
klassade som invasiva, t.ex. vresros och hårnervmossa. Typiska arter förekommer och visar inga 
tecken på bestående populationsnedgångar. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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6210 - Kalkgräsmarker

Areal: 0,24 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning 

Naturtypen kalkgräsmark innefattar torra till friska, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen 
ofta med ett rikligt inslag av örter, särskilt kalkkrävande sådana. Jordlagret är tunt och 
näringsfattigt och har skapats från kalkstensberggrund. Naturtypen har utvecklats genom lång 
hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är 
av igenväxningskaraktär, är 0-20 % och naturtypen är mestadels helt öppen. Hävdgynnade arter ska 
finnas och frekvensen av igenväxningsarter som hundäxing och hundkex skall vara högst 1 %. 
Viktiga orkidélokaler är en prioriterad undergrupp av naturtypen och hyser antingen en riklig 
förekomst av orkidéer, en värdefull population av minst en nationellt mindre vanlig orkidéart, eller 
en förekomst ( oavsett storleken) av minst en orkidéart som är nationellt eller regionalt sällsynt eller 
mycket sällsynt. 

Örtrikedomen gör kalkgräsmarkerna viktiga för många insekter, inte minst bin och fjärilar, tex 
svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Naturtypen kan uppträda i olika skepnader beroende på 
bland annat fuktighet och klimat. I sydöstra Sveriges sommartorra områden kan kalkmarkerna 
uppträda som olika typer av stäppartade torrängar med arter som ängshavre, brudbröd, 
backsmultron, backklöver, flentimotej. I vissa områden kan toppjungfrulin, fältsippa och fältvädd 
också vara vanliga i naturtypen. På friskare kalkmarker finns arter såsom vildlin, darrgräs och 
rödkämpar. Mark som på grund av igenväxning, felaktig skötsel eller annan påverkan i stort sett 
saknar karakteristiska arter och inte går att restaurera inom en rimlig tid bör i normalfallet inte 
räknas som naturtyp. Detta gäller även mark som är så starkt gödningspåverkad att kvävegynnade 
växter helt dominerar fältskiktet 

Bevarandemål 
Arealen av kalkgräsmark (6210) ska vara minst 0,24 hektar. 

Vegetationen är tydligt hävdpräglad och har en för naturtypen naturlig artsammansättning, 
inklusive kalkkrävande arter. Området hävdas årligen genom bete. Gräsmiljö är öppen och har en 
låg täckningsgrad av träd och buskar. Ett visst inslag av buskar (t.ex. hagtorn) och träd 
förekommer och gynnar bl.a. insektsfaunan i området. 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 avermectinerna ingår) eftersom det 
slår ut den dynglevande insektsfaunan.

Arter som har 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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6270 - Silikatgräsmarker

Areal: 0,45 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning 

Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra-friska, silikatrika jordar. 
Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. 
Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade 
arter ska finnas. 

Silikatgräsmarker är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik 
markvegetation. Vegetationens sammansättning varierar beroende på underlag och geografisk 
belägenhet. Silikatgräsmarkerna kan vara mycket örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. 
Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. Naturtypen kan 
uppträda i olika skepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat. 

Mark som på grund av igenväxning, felaktig skötsel eller annan påverkan i stort sett saknar 
karakteristiska arter och inte går att restaurera inom en rimlig tid bör i normalfallet inte räknas som 
naturtyp. Detta gäller även mark som är så starkt gödningspåverkad att kvävegynnade växter helt 
dominerar fältskiktet. 

Bevarandemål 
Arealen av silikatgräsmark (6270) ska vara minst 0,45 hektar. 

Området är öppet med ett visst inslag av träd och buskar. Området hävdas årligen genom bete. 
Marken är kalkfattig. 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 avermectinerna ingår) eftersom det slår ut den 
dynglevande insektsfaunan. 

En tydligt hävdpräglad markvegetation förekommer med en för naturtypen naturlig 
artsammansättning med frånvaro av arter som blivit klassade som invasiva och/eller negativa 
indikatorarter. Typiska arter, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar inga 
tecken på bestående populationsnedgångar. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 



BEVARANDEPLAN Diarienummer Sida
511-101-14 11 av 13

6410 - Fuktängar

Areal: 0,22 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning 

Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats 
genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, 
som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas. 

Två undertyper finns: 
6410 a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll, ofta 
relativt artrika. Här ingår bl.a. "kalkfuktängen". 
6410 b) Fuktängar på surare jordar, ibland torvrika, med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar 
beroende på hävd och hävdintensitet. 

Fuktängar är en vanlig naturtyp och som är starkt varierande beroende på geografisk belägenhet och 
markens beskaffenhet. Naturtypen är beroende av hävd, antingen genom bete eller slåtter. 

Fuktängarna kan vara mycket örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. Örtrikedomen gör dem 
viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. De har också mycket stor betydelse för 
fågellivet. Mark som på grund av igenväxning, felaktig skötsel eller annan påverkan i stort sett 
saknar karakteristiska arter och inte går att restaurera inom en rimlig tid bör i normalfallet inte 
räknas som naturtyp. Detta gäller även mark som är så starkt gödningspåverkad att kvävegynnade 
växter helt dominerar fältskiktet. 

Bevarandemål 
Arealen av fuktängar (6410) ska vara minst 0,22 hektar. 

Området har en öppen karaktär och täckningsgraden av träd och buskar överstiger inte 30 %. En 
naturlig hydrologi förekommer med tillräcklig markfuktighet. Vegetationen är tydligt hävdpräglad 
och domineras av gräs och halvgräs. Området hävdas årligen genom bete under den tid på året då 
marken inte skadas av tramp från betesdjuren. 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 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, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar inga 
tecken på bestående populationsnedgångar. 

Bevarandetillstånd 
Naturtypen bedöms ha ett gynnsamt bevarandetillstånd inom området. 
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9070 -Trädklädd betesmark

Areal: 7 ,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Naturtypen trädklädd betesmark förekommer på fastmark som är torr till blöt och näringsfattig till 
näringsrik och inkluderar både hagmarker och skogsbeten. Träd- och buskskiktets 
krontäckningsgrad är 30-75 % och utgörs av inhemska trädslag. Det är även andelen krontäckning 
som särställer naturtypen från annan betesmark. Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl 
som trädkontinuitet och inslag av gamla träd ska finnas. Utmärkande är en stor variation i åldern på 
träden och de frekventa gläntorna. Trädklädd betesmark förekommer i alpin, boreal och kontinental 
biogeografisk region och av den totala andelen inkluderad i Natura 2000 återfinns 70 % i Sverige. 

Hagmarkerna respektive skogsbetena kan delvis betraktas som två olika undertyper av trädklädd 
betesmark, men gränsen mellan dem är ibland otydlig och historiskt har de haft stora likheter. 
Hagmarkerna är relativt öppna, trädklädda marker som har ett artrikt busk- och trädskikt, och det är 
inte ovanligt att de delvis har en historik med ängsbruk. Trädskiktet domineras normalt av lövträd. 
Skogsbetena är skogar som är tydligt påverkade av bete och där en beteskontinuitet finns. 
Skogsbeten förekommer i större delen av landet, är starkt varierade beroende på den skogstyp som 
dominerar i området och kan förekomma i både barr- och lövskog. De kan också utgöra dungar av 
skog i en för övrigt öppen hagmark. 

Artsammansättningen i trädklädd betesmark varierar beroende på geografisk belägenhet och 
markens produktionsförmåga. Hagmarkerna på Gotland är antingen dominerade av lövträd, ofta 
ask, ek och alm, eller av en blandad sammansättning av gran, tall, en och lövträd. I den betade 
skogen på Gotland dominerar barrträd, då främst tall. Enbuskar och hassel utgör de mest frekventa 
arterna i buskskiktet på ön medan fältskiktet till stor del består av arter som är knutna till högre ljus- 
och värmetillgång än vad som är tillgängligt i tät skog. Trädklädd betesmark är en av de mest 
artrika naturtyperna inom den boreala biogeografiska regionen, det finns många hotade arter av 
evertebrater, kärlväxter, lavar och svampar i naturtypen och många är kopplad till gamla träd och 
död ved. 

Bevarandemål 
Arealen av trädklädd betesmark (907 0) ska vara minst 7, 1 hektar. 

Området har en tydlig betesprägel och hävdas årligen genom bete. Småskaliga naturliga processer, 
som t.ex. trädföryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning påverkar 
dynamik och struktur. Trädskiktet är olikåldrat och flerskiktat. En viss föryngring av ask sker. 
Krontäckning varierar mellan tätare och glesare beskogad mark med gläntor och solinsläpp till 
markskikt och trädstammar. Löpande skötsel i form av röjning av lövsly och tynne förekommer då 
betesdjuren inte förmår att hålla igenväxningen tillbaka. 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 avermectinerna ingår) eftersom det 
slår ut den dynglevande insekts faunan. 

En tydligt hävdpräglad markvegetation förekommer med en för naturtypen naturlig 
artsammansättning med frånvaro av arter som blivit klassade som invasiva och/eller negativa 
indikatorarter. Typiska arter, karaktärsarter och hävdgynnade arter förekommer rikligt och visar 
inga tecken på bestående populationsnedgångar. 

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 Liste-Hammars med utbredning av naturtyperna; Sten- och grusvallar (1220), Strandängar vid 
Östersjön (1630), Vita dyner (2120), Kalkgräsmarker (6210), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar/Kalkfuktängar (6411) 
och Trädklädd betesmark (9070).  



Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter som har gjorts i området 
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Svampar 

 
 
 

  

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Sylvia nisoria Höksångare VU 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Buglossoides arvensis var. arvensis Vit sminkrot NT 
Carex hostiana Ängsstarr NT 
Fraxinus excelsior Ask EN 
Hypochaeris maculata Slåtterfibbla VU 
Lithospermum officinale Stenfrö NT 
Melampyrum cristatum Korskovall NT 
Polygala comosa Toppjungfrulin VU 
Primula farinosa Majviva NT 
Ranunculus arvensis Åkerranunkel VU 
Ranunculus polyanthemos Backsmörblomma NT 
Trifolium montanum Backklöver NT 
Valerianella dentata Sommarklynne VU 
Viola stagnina Strandviol NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Alyxoria ochrocheila Orangepudrad klotterlav NT 
Gyalecta carneola Ädelkronlav VU 
Gyalecta flotowii Blek kraterlav VU 
Gyalecta truncigena Mörk kraterlav VU 
Megalaria grossa Ädellav EN 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Syntrichia princeps Stäppskruvmossa NT 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori 

Geastrum schmidelii Dvärgjordstjärna 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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