Bevarandeplan för Natura 2000-området
Vaktbackar SE0340004

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
SE0340004 Vaktbackar
Kommun: Gotland
Områdets totala areal: 15,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-07-28
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privata ägandeförhållanden.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, 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:
6280 - Alvar
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
Prioriterade bevarandevärden är Vaktbackars gamla och betespräglade alvar (6280) och
strandvallar som är del av ett stort område alvarmark som karaktäriserar den sydligaste delen av
Sudrets östliga högkust. Alvaret hyser här flertalet sällsynta och rödlistade arter, däribland
apollofjäril, alvarglim, våradonis och gotlandssolvända.
Motivering
Alvarmarker finns på få platser i världen och är av högt bevarandevärde där de återfinns i så god
kondition som i Vaktbackar. Förekomsten av konkurrenssvaga och för alvar karaktäristiska arter
gör platsen till ett mycket gott exempel på ett kargt, vackert och biologiskt viktigt alvarområde.
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Prioriterade åtgärder
Alvar är pga sitt tunna jordlager och sin utsatthet för vind, sol och isbildning en naturtyp som
förändras långsamt om inga ingrepp görs och därför under lite hot av igenväxning, men bete
uppmuntras ändå för att ge naturlig dynamik och återanknyta Vaktbackar till sin långa
kulturhistoria som betespräglad.
Beskrivning av området
I Sundre socken på sydligaste Gotland, cirka två kilometer nordost om Hoburgen, ligger
Vaktbackar. Området utgör en del av en av Gotlands största sammanhängande alvarmarker som
breder ut sig på Sudrets östkust, öster om Sundre kyrka. Vaktbackars nordöstra del är med sina
45,3 meter över havet södra Gotlands högsta punkt.
Alvarmark karakteriseras av att den utvecklas på plan eller nästan plan kalkberggrund, som i
något skede har påverkats av nedisning. Jordtäcket är antingen tunt eller obefintligt, vilket
skapar en mycket mager och ofta torr miljö där bara vissa arter förmår att etablera sig.
Vaktbackar karakteriseras av ett mycket tunt jordtäcke som till största delen består av
vittringsgrus och kalkberggrunden går ofta i dagen. I de nordöstra delarna av området ligger
gamla strandvallar som bildades för cirka 10 300 år sedan då havsytan nådde denna nivå.
Strandvallarna består av svallat strandgrus i ett upp till två meter tjockt lager och sträcker sig i
nord-sydlig riktning.
Vaktbackar betas av får och beteshävden har en lång historia i området; ett antal rester av
stensättningar och gravfält i omgivningarna samt ett kalkstenstun, som löper längs områdets
västra sida, vittnar om ett gammalt jordbrukslandskap. Vid författandet av den föregående
bevarandeplanen noterades det att betet då hade upphört, men på grund av de mycket magra och
torra förhållandena har ingen igenväxning skett och täckningsgraden av träd och buskar är liten.
Enbuskarna är helt dominerande och är ofta mycket småväxta och krypande. Landskapet är
helt öppet och endast några få enar når ens en meter i höjd. Ett fåtal slån- och nyponbuskar
förekommer. I fältskiktet växer bland annat brudbröd, gotlandssolvända, flentimotej, fårsvingel,
backtimjan, fältmalört, jordtistel, småfingerört, kattfot, svartkämpar, gråfibbla, gul fetknopp, vit
fetknopp, alvarglim, lundtrav, backsmultron, Sankt Pers nycklar, tulkört, liten sandlilja,
rosettjungfrulin, prästkrage, hönsarv, nagelört, akleja, vildmorot, käringtand, stor kustruta,
ängshavre, älväxing, praktbrunört, gulmåra, vitmåra, färgmåra, knölsmörblomma och väddklint.
Dessa arter är anpassade till att leva i en torr och näringsfattig miljö med stark solinstrålning och
störning i form av exempelvis bete. De är ofta småväxta med en stor del av bladmassan nära
marken. Om näringshalten ökar konkurreras de ut av större, näringsgynnade arter. Tillsammans
med de lågkrypande enbuskarna dominerar tulkörten landskapsbilden, och växer i styva tuvor i
gruset kring enarna. Den förut rödlistade alvarglimmen med sina rödådrade, vita blommor är
också ganska lätt att hitta här och Vaktbackar är en av få platser där våradonisen blommar, en
rödlistad art som i Norden endast växer på Stora Karlsö, södra Gotland och Öland. Den är
liksom många andra av alvarets växter ljuskrävande och gynnas av extensivt bete, men växer
ofta i skydd av taggbuskar. Alvarglim är endemisk för Gotland och Öland och kan växa på de
grusigaste delarna av alvaret där frosten rör om i marken om vintern, vilket få andra växter
klarar.
Bland Vaktbackars lavarter kan nämnas islandslav, svavellav, fjällig svavellav, enlav, snölav
och tegellav. Kvastmossa växer där jordtäcket är något tjockare. Alvarets insekter är även de
anpassade till ett torrt och varmt klimat. Många, bland annat flera fjärilsarter, är beroende av
växter som bara finns på öppna, torra och näringsfattiga marker. Tulkörten drar till sig den
vanligt förekommande riddarskinnbaggen, som lever på växtens frön och fruktämnen både som
larv och som vuxen. Apollofjärilen, en omisskännlig stor vit fjäril med en röd prick på vardera
vingöversida, kan även den siktas under sommaren. Vänder man på någon större sten kan man
även stöta på den stora, svarta alvarspindeln.
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Vaktbackar fick troligen sitt namn pga av att platsens högt belägna position en gång faktiskt
var ett vaktfäste, där folk i trakterna höll vakt långt före Hoburgs fyr byggdes. Området har
sedan 1972 haft naturreservatsstatus.
Vad kan påverka negativt
Utebliven eller felaktig skötsel
Det största hotet mot alvarmarker är utebliven eller olämplig skötsel. Generellt är upphört bete
ett hot mot alvar, eftersom bara några centimeters växttäcke minskar solinstrålningen och kan
påverka många växters förmåga att gro. Vid igenväxning ökar också förnaansamlingen från
döda växter, jordtäcket blir tjockare och igenväxningsprocessen kan på så sätt ske snabbare.
Vaktbackar är dock ett mycket kargt område av grusalvarskaraktär, och därför är hotet från
igenväxning begränsat, iaf på kort sikt. Istället bör skötseln vara uppmärksam på betestryckets
intensitet, då för intensivt bete kan leda till markslitage, överbetning och missgynna vissa
växtarter
Andra hot kopplade till felaktig skötsel är spridning av gödsel och tillskottsutfodring av
betesdjur, vilket tillför näring till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran, och
användning av avmaskningsmedel, vilket innehåller avermectin som är mycket negativt för den
dynglevande insektsfaunan.
Exploatering
Markexploatering eller förändringar av markanvändning kan innebära hot mot alvarmarkerna.
Kraftigt ökad störning från exempelvis friluftsliv som innebär alltför omfattande markslitage,
eller framförandet av fordon i terrängen, kan skada alvarmarkernas tunna jordtäcke och
vegetation. Även markexploatering och annan markanvändningsförändring i alvaret eller i
angränsande områden, exempelvis skogsplantering, markberedning, dikning, dumpning och
täktverksamhet är negativt. Insådd av för naturtypen främmande arter är också ett hot mot
alvarmarker då dessa kan bli invasiva och rubba konkurrensbalansen.
Gödslings- och försurningseffekter
Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar kan påverka floran och
faunan negativt i Vaktbackar. Kalkberggrund har en buffrande effekt som motverkar försurning,
men denna process kan inte lindra konsekvenserna av näringstillförseln från gödsling.
Effekter av klimatförändring
Klimatförändringen förväntas resultera i mildare och fuktigare klimatförhållanden i norra
Europa, vilket på Gotland kan leda till att frostperioden kortas samtidigt som sommaren kan bli
torrare och varmare. Dessa processer kan redan ha inletts och förutspås ha stor inverkan på växtoch djurliv bl a genom att tillväxtsäsongen blir längre. Skogstillväxten och tillväxten av
gräsarter som fårsvingel och krypven kan öka när klimatet blir fuktigare och frostfriare, med
resultatet att igenväxningen kan gå snabbare i alvarmarker. En annan effekt av
klimatförändringen är en ökning av extremväder som torka och regnoväder, vilket kan förändra
konkurrensförhållandena mellan alvararterna.
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).
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--- Skydd--Vaktbackar ingår i ett större område som är av Riksintresse För Naturvård, Riksintresse för
Friluftsliv och Riksintresse för Kulturmiljövård.
--- Skötsel --Nedan följer råd om de skötsel- och bevarandeåtgärder som krävs för att upprätthålla och/ eller
åstadkomma gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som finns inom Natura 2000området. Under varje åtgärd beskrivs närmre vilka arter/ naturtyper som berörs och gynnas av
åtgärden.
Hävd
Eftersom marken i Vaktbackar till största del består av grus är näringstillgången mycket låg
och risken för igenväxning liten, men bete är ändå att rekommenderar. Eftersom marktäcket är
så tunt bör dock betet ske med försiktighet för att undvika markslitage. Avmaskning av
betesdjuren i förebyggande syfte, så kallad strategisk avmaskning, får inte ske och medel som
innehåller avermectiner får ej användas då det allvarligt skadar dynglevande insekter.
Röjning
Enstaka röjningar kan bli aktuella för att förhindra igenväxning om denna mot förmodan skulle
tillta. Röjningen skall ske manuellt och undvikas under fåglarnas häckningsperiod mellan 15
april och 15 juli. Det är fördelaktigt om sparade träd har en utpräglad alvarkaraktär t ex
vindpinade tallar, rotslående sk krypgranar och gamla lövträd (ask, oxel och hagtorn). Äldre/
döende/ döda träd och äldre buskar lämnas alltid och röjningen bör ske i etapper och allt man
vill röja bör inte tas bort på en gång. Röjningsrester tas bort om detta kan ske utan att skapa
körskador.
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 : 6280 - Alvar

Areal: 15,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen alvar utgörs av flera olika växtsamhällen. Bland annat kan följande undertyper
urskiljas: vätar, det vill säga vattensamlingar med viss sedimentavsättning på alvarmark som i
regel torkar ut under sommaren, samt kalkhällmarker, som är alvarmark med inget eller
mycket tunt jordtäcke.
Alvarmark är globalt sett en mycket sällsynt naturtyp och hela 70% av dess totala
utbredning återfinns på Öland och Gotland. Enligt Art- och Habitatdirektivet klassas
alvarmarker även som en prioriterad naturtyp. Alvarmark karakteriseras av att den utvecklas på
plan eller nästan plan kalkberggrund som i något skede har påverkats av nedisning. Jordtäcket är
tunt eller obefintligt, och kalkberggrunden kännetecknas av ett högt pH-värde som gör att vissa
näringsämnen blir svårlösliga och därmed svåra för växterna att ta upp. Sammantaget skapar
detta en mycket mager och ofta torr miljö där bara vissa arter kan etablera sig.
Alvarmarker påverkas i allmänhet av någon typ av stress eller störning, antingen
kontinuerligt eller då och då. Mänsklig aktivitet i form av betesdrift eller avverkning har under
långa tider satt sina spår i de svenska alvarmarkerna, och i många fall varit en av
förutsättningarna för deras existens. Omkring år 1900 var utbredningen av landets alvarmarker
som störst, men i takt med att betesdjuren minskat i antal och betet flyttats till mer produktiva
marker har många alvar växt igen. Igenväxning sker när forna från döda växter kan ansamlas,
vilket leder till att jordtäcket långsamt blir tjockare, vatten binds lättare i marken och
tillväxthastigheten av vegetationen kan öka. Alvarmark är vanligtvis för mager för att mer
högväxta örter och gräs ska kunna konkurrera ut den ursprungliga vegetationen, däremot kan
denna trängas undan om förbuskningen blir mycket kraftig.
Alvarets växter är så gott som helt beroende av stark ljus instrålning och torra och
näringsfattiga förhållanden, eftersom dessa hindrar mer näringskrävande och högväxta arter att
etablera sig. Men det är bara vissa varianter av naturtypen som kan behålla sin öppna karaktär
med hjälp av endast naturgivna störningsprocesser, kombinerat med extrem brist på
näringsämnen och vatten. Till de naturliga störningsregimerna hör exempelvis bränder, svår
torka, översvämningar eller uppfrysnings-rörelser i marken. Dessa faktorer har gjort att vissa
alvarmarker har existerat i hundratals eller tusentals år utan mänsklig påverkan.
Alvarets insekter är även de anpassade till ett torrt och varmt klimat. Många är knutna till
specifika växtarter och försvinner om deras värdväxter gör det. Det finns ett stort antal
rödlistade och sällsynta insektsarter i alvarmarkerna på Gotland, bla grågul alvarrotvecklare,
alvararvmal, alvarfrölöpare, alvardyngbagge, alvarsandbi etc. Flera av insekterna, bland annat
många fjärilsarter, är beroende av växter som nästan bara finns på öppna, torra och
näringsfattiga marker. Apollofjärilen är tex beroende av vit fetknopp som värdväxt för sina
larver, medan tulkörten drar till sig den vanligt förekommande riddarskinnbaggen som lever på
växtens frön och fruktämnen både som larv och som vuxen.
Många fåglar trivs på de halvöppna alvarmarkerna, till exempel gulsparv, hämpling,
sädesärla, stenskvätta, lövsångare, ärtsångare, sånglärka, ängshök, törnskata, ljungp ipare och
höksångare.
Bevarandemål
I området Vaktbackar skall arealen av alvar vara minst 15,3 hektar.
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Ett extensivt bete gynnar naturtypen och ska helst bedrivas, detta för att undvika igenväxning
och för att tillföra naturlig störning av växt och jordlagren. Ett alvar skall ha en naturlig
näringsnivå som är opåverkat av gödsling (förutom från betande djur) och betesdjuren ska
hållas fria från avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna ingår)
eftersom det slår ut den dynglevande insektsfaunan. Hela arealen i ett alvar skall ha en ostörd
hydrologi.
Buskar och träd av igenväxningskaraktär hålls tillbaka av betet och röjs vid behov. Ett rikligt
inslag av blottlagda finjordar förekommer i områden av grusalvar-karaktär för den störningsgynnade
markvegetation av mossor, lavar och kärlväxter. En tydlig hävd- och/eller störningspräglad
markvegetation dominerar artsammansättningen. En naturlig artsammansättning förekommer med
frånvaro av arter som blivit klassade som invasiva och/eller negativa indikatorarter ska förekomma i
mycket liten grad. Typiska arter dominerar vegetationen och visar inga tecken på bestående
populationsnedgångar.
Krontäckningen av träd och buskar skall vara högst 30 %, alvarmarker får inte växa igen eller
övertas av växtlighet som inte hör hemma i naturtypen. I områden som betas bör betet därför fortsätta.
De flesta alvar har en historia av mänsklig påverkan och det är viktigt att ta hänsyn till individuella
områdens traditionella användning, eftersom platsens arter är knutna och anpassade till denna. Det är
även viktigt att tillgodose de fågelarter som häckar i vissa alvarlokaler med häckningsplatser och
skydd, tex genom att lämna vissa buskar av tex tok, en eller slån.
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Bilagor
Bilaga 1. Karta
Bilaga 2. Rödlistade arter

Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyp inom Natura 2000-området
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Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter som har gjorts i området
Grod- och kräldjur
Vetenskapligt namn
Narix narix gotlandica

Svenskt namn
Gotlandssnok

Hotkategori

Svenskt namn
Apollofjäril
Hedmätare
Kalkfly
Väpplingblåvinge
Ängsnätfjäril

Hotkategori

Svenskt namn
Våradonis

Hotkategori

NT

Fjärilar
Vetenskapligt namn
Parnassius apollo
Selidosema brunnearia
Tyta luctuosa
Polyommatus dorylas
Melitaea cinxia

NT
NT
NT
NT
NT

Kärlväxter
Vetenskapligt namn
Adonis vernalis

NT

RÖDLISTADE
RED-LISTED

DD

Kunskapsbrist
Data Dificient

NT

Missgynnad
Near threatened

VU

Sårbar
Vulnerable

EN

Starkt hotad
Endangered

CR

Akut hotad
Critically Endangered

HOTADE
THREATENED

Aktuella arters hotkategorier enligt den svenska rödlistan 2015.

RE

Försvunnen
Regionallay Extinct

