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1

Sammanfattning

I detta uppdrag har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering av Tofta strand i Visby
kommun på Gotland. Bakgrunden till inventeringen är att en planprocess pågår som syftar till
att Tofta camping ska kunna rustas upp och byggas ut.
Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. Inventeringen utfördes
på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, samt med tilläggen Kartering av Natura 2000-naturtyp,
Detaljerad redovisning av artförekomst, samt Fördjupad artinventering. Fältinventering
utfördes den 18 och 20 juli 2018.
Naturen i inventeringsområdet består av sandstrand vid Östersjön, sanddyner, tallskog och
kulturgräsmark. Området präglas även av den befintliga verksamheten vid Tofta camping.
Besökstrycket är stort och den mänskliga påverkan på området är markant.
Vid inventeringen avgränsades totalt 15 naturvärdesobjekt, varav 3 med högsta naturvärde
(naturvärdesklass 1), 6 med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och 6 med påtagligt
naturvärde (naturvärdesklass 3). Tre Natura 2000-habitat avgränsades i området: 2120 Vita
dyner, 2130 Grå dyner och 2190 Dynvåtmarker.
Vid Callunas inventering noterades 48 naturvårdsarter. Vid utsök från Analysportalen tillkom
ytterligare 13 naturvårdsarter i området. Totalt ger detta 61 konstaterade naturvårdsarter för
inventeringsområdet. Därutöver förekommer ett stort antal ytterligare rödlistade ryggradslösa
djur och svampar i inventeringsområdets direkta närhet, och det kan förmodas att åtminstone
en del av dessa ibland även förekommer inom inventeringsområdet.
De viktigaste naturvärdena i området utgörs av sanddynsmiljöerna mellan tallskogen och
stranden. Särskilt i den norra delen av området är naturvärdena mycket höga. De högsta
naturvärdena utgörs av de två fuktiga dynsänkor som uppvisar en rikkärrsartad flora, samt den
nordligaste delen av de grå dynerna, där slitaget från besökare inte är lika omfattande som i
området i övrigt. Dessa tre objekt utgör även de Natura 2000-habitat som uppvisar god status.
Övriga delområden som klassas som vita eller grå dyner har också höga naturvärden, men det
befintliga slitaget är negativt och bevarandestatusen är otillräcklig. Sandmiljöerna i övrigt och
delar av tallskogen uppvisar också naturvärden.
Ett stort antal naturvårdsintressanta arter förekommer i området, främst i sandmiljöerna.
Blåsippa, brudsporre, johannesnycklar, kärrknipprot, purpurknipprot, svartfläckig blåvinge och
ängsnycklar ska särskilt uppmärksammas för att de är upptagna i artskyddsförordningen. Även
förekomsterna av de starkt hotade arterna ekorrsvingel och sandtimotej är viktiga att notera,
liksom de sällsynta arterna blodrött ljusmott och dynspröding. Ekorrsvingel är synnerligen
intressant eftersom Tofta strand utgör en av artens mycket få lokaler på Gotland, och den enda
som med säkerhet är stabil över tid.
Calluna konstaterar att det blir viktigt att hantera det ökade besökstrycket vid en utvidgning av
campingverksamheten och att i möjligaste mån minimera det hårda slitaget i sandmiljöerna. Att
lägga ut spänger kan vara ett sätt att kanalisera besökarna till viss del. Vidare bör försiktighet
tillämpas vid ytterligare exploatering för att undvika att hotade arter påverkas negativt.
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2

Inledning

2.1

Vad är en naturvärdesinventering?

Syftet med en naturvärdesinventering (förkortas NVI) är att beskriva och värdera naturmiljöer
av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet
görs utifrån de två bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar
i avgränsningar av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, en artlista med
naturvårdsarter och en övergripande rapport.
En NVI kan utgöra en grund inför inventeringar av andra miljöaspekter än naturmiljö (t.ex.
friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och ekosystemtjänster), konsekvensbedömning
med mera, men bedömningar av sådana värden ingår inte i NVI-resultatet.
Naturvärdesinventeringen omfattar inte heller analys av risk för att förbud enligt
artskyddsförordningen kan föreligga. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI
är dock ett användbart underlag till sådana bedömningar.

2.2

Bakgrund, förutsättningar och uppdragets syfte

Naturmiljökonsultföretaget Calluna AB har av Tyréns AB fått i uppdrag att göra en
naturvärdesinventering (NVI) av området Tofta strand i Tofta i Visby kommun på Gotland
(Figur 1). Verksamhetsutövaren på Tofta camping har för avsikt att rusta upp och utvidga den
befintliga camping- och friluftsverksamheten, vilket dels skulle innebära ombyggnation av
existerande byggnader och dels uppförande av en del nya byggnader. En process för att ta fram
en detaljplan för området pågår. Utöver det privatägda planområdet ingår även den
samfällighetsägda stranden, eftersom ett ökat besökstryck kan leda till påverkan även där.
Resultaten från denna naturvärdesinventering av området ska utgöra underlag för den
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

¯

Tofta strand
Utredningsområde
Utredningsområde

Översikt

Datum kartproduktion: 2018-08-06
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1

Bakgrundskarta: Lantmäteriet

Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur det ligger i förhållande till Tofta och Visby.
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3

Metod och genomförande av NVI

3.1

Metodbeskrivning

Naturvärdesinventering
Inventeringen har utförts enligt SIS standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Metoden finns beskriven i sin helhet i standarden (kan köpas av SIS förlag) och en kortfattad
metodbeskrivning finns i Bilaga 1. Calluna AB är sedan december 2017 ackrediterade av
SWEDAC för NVI i stränder och terrestra naturtyper och är det första företaget som
ackrediterats för inventeringar enligt denna standard. Ackrediteringen innebär att Callluna
kontrolleras årligen och får visa att vi har kompetent personal, rutiner, metoder och verktyg för
att utföra NVI enligt standarden med god kvalitet.
I detta uppdrag har inventeringen utförts på fältnivå med detaljeringsgrad detalj. Inventeringen
har utförts med de tillägg enligt standarden som redovisas i Tabell 1 nedan.
Inventeringsområdet har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar planområdet
Tofta camping, samt den intilliggande samfällighetsägda stranden (se Figur 1). Även det
omkringliggande landskapet har dock studerats genom tillgängliga informationskällor.
Förstudien omfattade genomgång av kända naturvärden i närområdet. En flygbildstolkning
genomfördes där en preliminär bedömning av naturvärdesklass gjordes av områdets
naturområden utifrån ortofoto och kända underlag. Detta material användes sedan som
underlag vid avgränsning och klassning av objekt under själva fältarbetet.
Benämningar av arter följer SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (Dyntaxa 2016) så långt det är
möjligt. Alla hänvisningar till rödlistan gäller den senaste upplagan från 2015 (ArtDatabanken
2015). De egna naturvårdsarter som har använts vid naturvärdesbedömningarna redovisas och
motiveras i Bilaga 3.
Tabell 1. De definierade tillägg som har markerats med X är de som har beställts och utförts i detta uppdrag.
Metod och genomförande för beställda tillägg beskrivs separat.
Best.

Möjliga tillägg till NVI

Best.

Möjliga tillägg till NVI

Naturvärdesklass 4

Kartering av Natura 2000-naturtyp

Generellt biotopskydd

Detaljerad redovisning av artförekomst

Värdeelement

Fördjupad artinventering

Tillägg: Kartering av Natura 2000-naturtyp
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och samtliga naturtyper. Det har på förhand
framförts att naturtypen 2130 Grå dyner kan förekomma. Vid bedömningen av naturtyper har
Naturvårdsverkets ”Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1” använts
(Naturvårdsverket 2011). Utöver naturtypsklassning har en bedömning gjorts av huruvida
bevarandestatusen är att betrakta som gynnsam eller ej för varje objekt.
Tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet och innebär att artförekomster har noterats med
större geografisk noggrannhet. Förekomster av rödlistade och fridlysta arter redovisas på en
karta.
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Tillägg: Fördjupad artinventering
Uppdraget omfattar hela inventeringsområdet. Till grund för den fördjupade inventeringen
ligger det yttrande som avgivits från Länsstyrelsen i Gotlands län i samband med samråd om
behovsbedömning (Dnr 402-990-2018). I detta yttrande lyfts fram arter hörande till grupperna
kärlväxter, mossor, svampar och fjärilar lyfts fram.
Kärlväxt- och mossfloran inventerades genom att området genomströvades med stor
noggrannhet i juli. Naturvårdsintressanta arter registrerades, liksom viktiga element bland
övriga arter.
Svamparna avsågs att inventeras vid ett tillfälle under hösten. Det konstaterades då att den
extremt torra sommaren med påföljande regnbrist resulterat i att det var mycket dåligt med
fruktkroppar i de sandiga dynområdena (mykolog Hjalmar Croneborg muntl. kom.). En
inventering under dessa förhållanden hade inte gett något rättvisande resultat. Eftersom det
dessutom finns relativt gott om observationer inrapporterade till Artportalen gjordes
bedömningen att ett teoretiskt resonemang kring svamparnas förekomst är tillräckligt.
Dagflygande fjärilar inventerades genom frihåvning vid systematisk genomströvning av
inventeringsområdet. Inventeringen utfördes vid gynnsamt väder i juli. Förutsättningarna för
nattflygande fjärilar har också bedömts.

3.2

Utförande personal och tidpunkt för arbetet

Arbete med flygbildstolkning, och analys av GIS-underlag och artutdrag utfördes av ekolog
Staffan Nilsson från Calluna AB. Fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog
Staffan Nilsson från Calluna AB.
Inventeringen utfördes den 18 och 20 juli 2018. Inventering enligt tilläggen kartering av Natura
2000-naturtyp, detaljerad redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering utfördes
samtidigt som övriga inventeringar.

3.3

Informationskällor och referenslitteratur

Vid naturvärdesinventeringen har ett stort antal informationskällor genomsökts efter
information om tidigare kända naturvärden i området eller områden som är skyddade enligt
7 kap miljöbalken. De källor som anges i Tabell 2 innehåll information som har använts som
underlag vid bedömningar och avgränsningar.
Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken.
Information om artfynd och produktion av kartor med fynduppgifter följer ArtDatabankens
regler för sekretess och rumslig diffusering.
Som stöd vid naturvärdesbedömning har SIS-standarden använts, samt den referenslitteratur
som hänvisas till i rapportens text och i avsnittet Referenser.
Såvitt Calluna vet har inga utförliga artinventeringar eller naturvärdesinventeringar gjorts
tidigare inom inventeringsområdet.

1

Skyddsklassade observationer innebär att fynduppgifter för specifika arter döljs eller diffuseras i varierande grad
antingen för att skydda dem mot olika hot, eller för att uppgiftslämnaren begärt att observationen ska döljas.
Fynduppgifter för skyddsklassade observationer visas inte öppet för allmänheten.
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Tabell 2. Informationskällor med relevans som kunskapsunderlag för NVI som eftersökts i NVI:n.
Beskrivning

Källa

Kommentar

Naturvårdsarter2 – utdrag från databaserna Artportalen och
Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som
har rapporterats in till systemet

ArtDatabanken

Utdrag gjordes den 16 juli
2018. Utsökningsområdet
omfattade planområdet
med kringliggande
marker.

Skyddsklassade observationer – skyddsklassningen berör
främst vissa rovfåglar, orkidéer och fynd som rapportören
önskar ska vara dolda och utdrag inhämtas direkt från
ArtDatabanken

ArtDatabanken

Nyckelbiotoper och naturvärden – naturvärden
inventerade av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark
samt från skogsbolags och större markägares egna
inventeringar

GIS-skikt,
Skogsstyrelsen

Sökning gjordes den 16
juli 2018.

Natura 2000-områden enligt 7 kap 27 § miljöbalken–
naturtypskarta med kartering av Natura 2000-naturtyper, för
de naturtyper som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv,
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av andra naturtyper

GIS-skikt,
Naturvårdsverket

Sökning gjordes den 16
juli 2018.
Inga Natura 2000områden inom
inventeringsområdet men
Smågårde naturskog
ligger 200 m norr därom.

Naturreservat – skyddade områden enligt 7 kap Miljöbalken

GIS-skikt,
Naturvårdsverket

Sökning gjordes den 16
juli 2018.
Inga naturreservat inom
inventeringsområdet men
Smågårde naturskog
ligger 200 m norr därom.

Strandskydd – enligt 7 kap. 14§ miljöbalken.
Strandskyddsområde omfattar land- och vattenområde 100
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om utvidgat
strandskydd 300 m.

Länsstyrelsens
register

Sökning gjordes den 16
juli 2018.

Utkast till skötselplan för Gnisvärd och Tofta strand.

Föreningen
Gnisvärd och
Tofta strand

Samtal med lokala mykologer.

Muntlig
information

3.4

GIS och fältdatafångst

Fältdatafångsten har gjorts i ESRI:s fältapplikation Collector på en läsplatta.
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5-10 meter. Den geodatabas som Calluna använder i
Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000.
GIS-skikt med naturvärdesobjekt, artregistreringar och Natura 2000-naturtyper från
inventeringen har upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland
annat beskrivningar av attributdata. Dessa har levererats till beställaren.

2

Naturvårdsart är ett begrepp inom NVI-standarden. Med naturvårdsart avses arter som indikerar naturvärden i
området. Det kan röra sig om fridlysta eller rödlistade arter, men även arter utan skydd som främst förekommer
där det finns naturvärden.
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4

Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av Tofta camping och avgränsas österut av väg 140
och i väster av Östersjön. De östra delarna utgörs av en större grusplan hårt klippta
kulturgräsmarker som främst används för uppställning av husbilar och dylikt. I ett centralt stråk
i nord-sydlig riktning finns tallskog på sandig mark. Mitt i området ligger huvudbyggnaderna
tillhörande Tofta camping. Söder om huvudbyggnaderna ligger små stugor i tallskogen, medan
det i norr erbjuds utrymme för tält och husbilar. Merparten av tallskogen nyttjas för campingens
ändamål. Väster om tallskogen ligger sanddynsområden. Dessa är bredare i den norra delen av
inventeringsområdet. Slitaget från badgäster är stort, i synnerhet direkt väster om byggnaderna
centralt i området. Det finns dock välutvecklade dynstrukturer norr därom. Längst i norr ligger
ett par mindre dynsänkor i gott skick med en rikkärrsartad flora. Östersjöstranden längst i
väster är en ren sandstrand som nyttjas hårt av badgäster (Figur 2). Den rensas dessutom
regelbundet från släke.
Österut omgärdas inventeringsområdet av samhället Tofta. Sanddynsområdena sträcker sig
framförallt vidare norrut från Tofta strand mot Gnisvärd. Detta gäller även tallskogarna som ett
par hundra meter norr om området övergår i naturreservatet Smågårde Naturskog, där skogen
har mer naturlig karaktär.

4.2

Skyddad natur och övrig känd kunskap om området

Inom inventeringsområdet finns skyddad natur enligt 7 kap miljöbalken i form av
naturreservatet Gotlandskusten, som motsvarar den strandskyddade delen av Gotlands kust.
Det är ett före detta naturvårdsområde, som ombildats till ett naturreservat. Stranden till
Östersjön omfattas av strandskyddsbestämmelser i en 100 meter bred zon. Naturreservatet och
Natura 2000-området Smågårde Naturskog ligger 200 meter norr om inventeringsområdet (se
Figur 1). I Smågårde Naturskog ligger även en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop.

Figur 2. Tofta strand nyttjas intensivt av badgäster och övrigt friluftsliv.
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Övrig känd kunskap om inventeringsområdet:
-

De delar av området som är samfällighetsägda beskrivs i utkastet till skötselplan för
området (Risinger 2018). Att dynerna växer igen med tall och andra trädslag beskrivs som
ett problem, liksom de planteringar med spetsdaggvide som gjorts för att binda sanden vid
stranden närmast Tofta camping. I den nordvästligaste delen av inventeringsområdet har
röjning utförts av samfälligheten under 2015. Det konstateras också att slitaget från
badgäster är betydande närmast Tofta camping.

-

I Länsstyrelsens i Gotland yttrande från samrådet (Dnr 402-990-2018) lyfts fram att höga
naturvärden är kända från området. Natura 2000-habitatet Grå dyner är påträffat i
områdets närhet och kan tänkas finnas även inom planområdet. Länsstyrelsen lyfter också
fram förekomster av flera sällsynta arter: purpurknipprot, ekorrsvingel, östersjöbryum,
heltuss, stjälkröksvamp, dynspröding och grå fältmalörtssäckmal. Dessutom nämns att
halsbandsflugsnappare har observerats.

4.3

Naturvärdesinventeringens resultat

Vid inventeringen avgränsades totalt 15 områden med klassning som naturvärdesobjekt,
fördelade enligt:
•

3 objekt med naturvärdesklass 1 högsta naturvärde

•

6 objekt med naturvärdesklass 2 högt naturvärde

•

6 objekt med naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde

•

0 landskapsobjekt

Miljöerna utanför de klassade områdena är s.k. övrigt område, vilket innefattar områden med
visst eller lågt naturvärde samt områden som har positiv betydelse för biologisk mångfald men
är mindre än minsta karteringsenhet inom ramen för inventeringens beställda detaljeringsgrad.
61 olika naturvårdsarter har hittats i inventeringsområdet.
Vid inventeringen identifierades även 3 Natura 2000-naturtyper: 2120 Vita dyner, 2130 Grå
dyner och 2190 Dynvåtmarker.
4.3.1.

Naturvärdesobjekt

Naturvärdesobjekten visas i kartan i Figur 3. I Bilaga 2 finns objektbeskrivningar för de
naturvärdesklassade områdena. I objektkatalogen framgår motiven till naturvärdesklassningen
och där finns även representativa bilder till objekten.
De identifierade naturvärdesobjekten i området utgörs främst av olika sanddynsmiljöer, såsom
vita dyner, grå dyner, dynvåtmarker och övriga sandmiljöer. Även ett par partier av tallskogen
som inte är lika hårt använda för campingens ändamål utgör naturvärdesobjekt.
Högsta naturvärde (naturvärdeklass 1) registrerades i de båda dynvåtmarkerna samt i de grå
dynerna längst i norr där slitaget från friluftslivet inte är lika omfattande som i resten av
området. Sanddyner utgör en sällsynt och hotad naturtyp som är prioriterad inom naturvården.
Samtliga dessa områden uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitat och uppvisar dessutom
gynnsam bevarandestatus. Dynvåtmarkerna är i gott skick och hyser en kalkgynnad
rikkärrsartad flora, med förekomst av bland annat axag och ett flertal orkidéer. Även de grå
dynerna uppvisar en artrik flora och dessutom en intressant insektsfauna.
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Figur 3. Inventeringsområdet med resultaten från Callunas naturvärdesinventering där naturvärdesobjekten och
deras naturvärdesklass framgår.

Naturvärdesobjekt med högt naturvärde (naturvärdesklass 2) utgörs av de resterande ytor med
sanddynsmiljöer som uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitaten Vita dyner och Grå dyner.
Slitaget från friluftslivet är dock så omfattande att bevarandestatus inte kan betraktas som
gynnsam i dessa ytor. Objekten ligger främst i inventeringsområdets norra del. Slitaget innebär
att sandblottorna är större och mer störda än vad som vore önskvärt för naturtypen, men
frånsett de allra hårdast nyttjade ytorna är sandblottorna att föredra framför den igenväxning
som drabbat många andra sanddynområden. De avgränsade ytorna hyser en artrik flora med
rödlistade och fridlysta arter.
Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) utgörs av sandmiljöer som
antingen är mer trädbevuxna, med främst tall och asp, eller som helt saknar dynstrukturer.
Dessa områden hyser likväl en del naturvårdsintressanta arter och sandiga habitat som är av
betydelse för den biologiska mångfalden. Även de mindre hårt nyttjade delarna av tallskogen
omfattas av denna naturvärdesklass.
Visst naturvärde (naturvärdeklass 4) har inte specifikt avgränsats inom denna inventering, men
omfattar merparten av tallskogen, sandstranden och övriga sandmiljöer med stort slitage. I de
nyttjade delarna av tallskogen är fältskiktet obefintligt. När tallarna uppnår något högre ålder
kan de få betydelse för vedlevande insekter, vilket på sikt leder till högre värde på skogen. Det
hårda nyttjandet av sandstranden och det centrala partiet av sanddynsområdet håller nere
värdena där.
Låga naturvärden är knutna till den stora grusplanen och de klippta kulturgräsmarkerna som
ligger i öster mellan tallskogen och väg 140. Detta område nyttjas hårt av den pågående
campingverksamheten och är av liten betydelse för den biologiska mångfalden.
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4.3.2.

Arter

Naturvårdsarter

Vid Callunas inventering noterades 48 relevanta naturvårdsarter och i utsök från
ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare 13 relevanta naturvårdsarter (se Bilaga 3).
Totalt har således 61 arter använts som naturvårdsarter vid inventeringen. Utöver dessa har ett
stort antal rödlistade arter påträffats i nära anslutning till inventeringsområdet, i
sanddynsmiljöerna och i tallskogen norr om avgränsningen. Det rör sig främst om svampar och
insekter. En del av dessa arter kan även förmodas förekomma i de nordligaste delarna av
inventeringsområdet, se under Övriga fynd.
De rödlistade och fridlysta arter som påträffades vid Callunas inventering redovisas i Figur 4, 5
och 6, uppdelat på tre kartor för att det inte ska bli för plottrigt. Utbredningen av övriga
naturvårdsintressanta arter redogörs för i objektbeskrivningarna i Bilaga 2.
Av naturvårdsarterna i området är 17 rödlistade. Ekorrsvingel Vulpia bromoides och sandtimotej
Phleum arenarium är starkt hotade (EN), blodrött ljusmott Pyrausta sanguinalis, heltuss
Protobryum bryoides och thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina är sårbara (VU), backtimjan
Thymus serpyllum, dynspröding Psathyrella ammophila, grå fältmalörtssäckmal Coleophora
granulatella, grå klaffmätare Philereme vetulata, jordtistel Cirsium acaule, mindre blåvinge
Cupido minimus, sidengult ängsmott Pratalantha hyalinalis, stjälkröksvamp Tulostoma brumale,
svartfläckig blåvinge Phenagris agrion, väpplingblåvinge Polyommatus dorylas och
östersjöbryum Bryum marratii är nära hotade (NT), och för dynchampinjon Agaricus devoniensis
råder kunskapsbrist (DD).
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Figur 4. Fynd av rödlistade fjärilar som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Figur 5. Fynd av fridlysta växter som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Figur 6. Fynd av rödlistade växter som gjordes under Callunas naturvärdesinventering.
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Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt förekomsterna av ekorrsvingel, sandtimotej och
svartfläckig blåvinge lyftas fram. Även de rika förekomsterna av orkidéer är värda att nämnas,
vilket redogörs noggrannare för under Skyddade arter nedan.
Ekorrsvingel (Figur 7) är ett konkurrenssvagt gräs som är sällsynt i Sverige och huvudsakligen
förekommer i Skåne och Blekinge. Förekomsten vid Tofta strand har länge varit den enda kända
förekomsten på Gotland, men under de senaste åren har populationer uppmärksammats i
liknande sanddynsmiljöer vid Ljugarns camping och Skärsände på Fårö. Det är dock ännu okänt
om dessa förekomster är stabila över tid på samma sätt som den vid Tofta strand. Som framgår
av Figur 6 förekommer ekorrsvingel väl spritt i sanddynsområdena norr om campingens
huvudbyggnader, samt på en plats i söder. Ekorrsvingel tål inte igenväxning och gynnas
sannolikt av slitaget på platsen. Arten står ofta i utkanten av större sandblottor och i kanten av
stigar. Det ska dock noteras att arten saknas där slitaget är som allra störst. Bestånden utgörs
som regel av många plantor och totalt utgörs populationen av mer än 10.000 strån. Ekorrsvingel
förekommer även strax norr om inventeringsområdet, men försvinner efter ett par 100 meter.
En mindre population ska dock även finnas vid Gnisvärd.
Sandtimotej har en ekologi som liknar ekorrsvingelns. Det är ett konkurrenssvagt gräs som
växer på sandig mark i kusttrakter. Igenväxning är det största hotet mot arten, som främst
förekommer i Skåne, på Öland och på Gotland. Sandtimotej är mer kustbunden än ekorrsvingel
och de största förekomsterna vid Tofta strand finns i dynerna närmast stranden (Figur 6).

Figur 7. Ekorrsvingel Vulpia bromoides är rödlistad som starkt hotad (EN) och är mycket sällsynt på Gotland.
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Svartfläckig blåvinge rörde sig bland sanddynerna i de norra delarna av inventeringsområdet
(Figur 4), där en handfull individer noterades. Arten är knuten till torra blomrika gräsmarker
med förekomst av värdväxten backtimjan, som även den är rödlistad. Backtimjan förekommer
ganska rikligt på de grå dynerna i den norra delen, vilket gör lokalen lämplig för svartfläckig
blåvinge. Larverna är även beroende av myror av släktet Myrmica. På fastlandet, liksom i stora
delar av Europa, har svartfläckig blåvinge minskat dramatiskt i antal. Förekomsterna på Öland
och Gotland håller dock ställningarna bättre.
Naturvårdsarter redovisas mer utförligt i en artlista i Bilaga 3 och där finns även motiveringar
till varför de utpekas som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje
arts ekologi.
Skyddade arter

Åtminstone fem arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen är påträffade inom
inventeringsområdet. Svartfläckig blåvinge är fridlyst enligt 4 § och 5 §, blåsippa Hepatica nobilis
är fridlyst enligt 8 § och 9 §, och orkidéerna kärrknipprot Epipactis palustris, purpurknipprot E.
atrorubens och ängsnycklar Dactylorhiza incarnata är fridlysta enligt 8 §. Dessutom är
johannesnycklar Orchis militaris rapporterad från området, men med dålig noggrannhet. Arten
påträffades inte vid inventeringen, men om den förekommer bör det vara i dynsänkorna. I den
nordligaste dynsänkan påträffades dessutom brudsporre Gymnadenia conopsea, alldeles utanför
avgränsningen. Det kan inte uteslutas att brudsporre vissa år även växer i inventeringsområdet.
Både johannesnycklar och brudsporre är fridlysta enligt 8 §.
Flera av de skyddade arterna är knutna till dynsänkorna (brudsporre, johannesnycklar,
kärrknipprot och ängsnycklar). Blåsippa förekommer på några platser i tallskogen.
Purpurknipprot förekommer spritt i de grå dynerna, där även svartfläckig blåvinge rör sig i den
norra delen.
Svartfläckig blåvinge (Figur 8) är även upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att
Sverige har ett särskilt ansvar för att bevara arten. Svartfläckig blåvinge bedöms inte ha
gynnsam bevarandestatus i Sverige, även om det också konstateras att populationerna på Öland
och Gotland är de mest livskraftiga (Wenche 2014).

Figur 8. Svartfläckig blåvinge Phenagris agrion är rödlistad som nära hotad (NT), fridlyst och upptagen i EU:s artoch habitatdirektiv.
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Kärlväxter

Kärlväxtfloran vid Tofta strand är främst intressant i sanddynsområdena mellan tallskogen och
stranden. I de vita dynerna närmast stranden hyser förutom sandtimotej typiska arter som
saltarv Honckenya peploides, sandrör Ammophila arenaria och sandsallat Lactuca tatarica. Inte
minst sandsallat är en sällsynt växt som i Sverige huvudsakligen förekommer på Gotland.
De grå dynerna karaktäriseras, förutom av backtimjan och purpurknipprot (Figur 9) som redan
nämnts, av typiska arter som borsttåtel Corynephorus canescens, flockfibbla Hieracium
umbellatum, fältsippa Pulsatilla pratensis och trift Armeria maritima. Fältsippa är sällsynt på
fastlandet och fridlyst i flera län, dock inte på Öland och Gotland där arten är vanligare.
I de fuktiga dynsänkorna är floran artrik, vilket bland annat nämnts ovan med avseende på de
orkidéer som växer här. I dynsänkorna förekommer ett flertal andra karaktäristiska arter, såsom
axag Schoenus ferrugineus, darrgräs Briza media, dvärgsäv Eleocharis parvula, kustarun
Centaurium littorale, slankstarr Carex flacca, smalfräken Equisetum variegatum, tätört Pinguicula
vulgaris och älväxing Sesleria uliginosa. Sammantaget är floran i dynsänkorna mycket värdefull.
Mossor

Mossfloran är som regel inte särskilt välutvecklad i torra sandiga miljöer, men sandskruvmossa
Syntrichia ruraliformis är anpassad för denna naturtyp och är en typisk art för de grå dynerna.
Här förekommer även alvarkalkmossa Tortella densa och plyschmossa Ditrichum flexicaule, som
är ytterligare två mossor som är knutna till torra kalkrika miljöer. I dynsänkorna växer också en
del mossor, däribland kalklungmossa Preissia quadrata och kärrbryum Bryum pseudotriquetrum.
I Länsstyrelsens yttrande framhölls att de rödlistade mossorna heltuss Protobryum bryoides och
östersjöbryum Bryum marratii är påträffade i området. Dessa arter påträffades inte vid Callunas
inventering men kan ändå förväntas finnas kvar i området. Östersjöbryum är en av många
bryummossor som inte är möjlig att artbestämma utan tillgång till mogna sporkapslar. I den ena
dynsänkan noterades förekomst av obestämbara bryummossor, och det är i denna miljö som
östersjöbryum kan förväntas växa. Heltussen ä sin sida riskerar att ha haft ett svårt år 2018
eftersom det var så torrt. Det kan ha gjort den svårupptäckt. Heltuss bör ha goda förutsättningar
att finnas kvar på lokalen.

Figur 9. Purpurknipprot Epipactis atrorubens är fridlyst och utgör ett karaktäristiskt inslag bland sanddynerna.
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Svampar

Inventering av svamp var inte möjligt under besöket i juli. Ett besök planerades i oktober, men
lokala mykologer informerade om att det till följd av torkan var ett mycket dåligt svampår varför
en inventering inte skulle ge en rättvisande bild (Croneborg muntl. kom.). Tofta strand är dock
välbesökt av mykologer och det finns gott om fynd inrapporterade till Artportalen. Det är
därmed fullt möjligt att föra ett teoretiskt resonemang utifrån detta. Från sanddynerna är de tre
rödlistade svamparna dynchampinjon, dynspröding och stjälkröksvamp rapporterade, om än
samtliga med låg noggrannhet. Arternas exakta förekomster är således inte kända, men det finns
all anledning att tro att mönstret är det samma som för sanddynernas kärlväxtflora, d.v.s. att
arterna främst står att finna i inventeringsområdets norra delar, i de objekt som har
naturvärdesklass 1 eller 2. Stjälkröksvamp är relativt vanligt förekommande på Gotland, medan
dynspröding på Gotland endast är känd från ett halvdussin lokaler längs kusterna.
Dynchampinjon är å sin sida en nyligen uppmärksammad art vars utbredning ännu är oklar. För
alla tre arterna gäller att det finns fler fynd norr om inventeringsområdet, särskilt kring
naturreservatet Smågårde Naturskog.
Den sammantagna bilden är att de grå dynerna hyser naturvårdsintressanta svampar för vilka
förutsättningarna torde vara de likartade som för kärlväxtfloran i denna miljö.
Insekter

Vid Callunas inventering noterades en artrik dagfjärilsfauna i sanddynerna i den norra delen av
inventeringsområdet. Förutom svartfläckig blåvinge påträffades ett exemplar vardera av de
likaledes rödlistade arterna mindre blåvinge och väpplingblåvinge (Figur 10). Utöver dessa
noterades arter som sandgräsfjäril Hipparchia semele och storfläckig pärlemorfjäril Issoria
lathonia, vilka är knutna till torra gräsmarker, och arter som silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia, skogsnätfjäril Melitaea athalia och ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja, vilka
främst trivs i blomrika brynmiljöer.
Det finns sedan tidigare fynd som visar på en värdefull nattfjärilsfauna knutna till
sanddynsmiljöerna. Det gäller de rödlistade arterna blodrött ljusmott, grå klaffmätare och
sidengult ängsmott. Särskilt blodrött ljusmott är mycket sällsynt och förekommer på sandiga
marker i direkt anslutning till kusten på Öland och Gotland. Arten är knuten till backtimjan,
vilket innebär att det är de nordligaste delarna av inventeringsområdet som har förutsättningar
att hysa arten. Det finns även ett fynd av grå fältmalörtssäckmal inrapporterat, även om det är
markerat att artbestämningen är osäker. Arten är svårbestämd och sannolikt underrapporterad.
Fjärilen är knuten till fältmalört, vilken förekommer i de norra delarna av inventeringsområdet.

Figur 10. Väpplingblåvinge Polyommatus dorylas är rödlistad som nära hotad (NT).
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Även i övrigt kan insektsfaunan förväntas vara artrik i sandmiljöerna i inventeringsområdets
norra del. Torrmarksarten blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans noterades och det finns
ett fynd av den rödlistade arten thomsonkägelbi. Solitära bin gynnas av sandblottor i solvarma
miljöer där de bygger sina bon. Allt för hårt slitage kan dock vara negativt för bina eftersom
bohålen riskerar att förstöras.
Övriga fynd från artutredningen

Det är värt att påpeka att inga fåglar har använts som naturvårdsarter i inventeringen. Det har
rapporterats en del rödlistade arter från området, men de bedöms inte häcka här och är därför
också av begränsat intresse som signalarter. Undantaget utgörs av kungsfågel Regulus regulus
som med stor sannolikhet häckar i tallskogen. Arten är rödlistad som sårbar (VU) eftersom den
har minskat i antal, men är alltjämt allt för vanlig för att användas som en naturvårdsart.
Sanddynerna i inventeringsområdets norra del fortsätter upp längs kusten och uppvisar
konsekvent höga naturvärden. Inom 500 meter från inventeringsområdet har inte mindre än
ytterligare 38 rödlistade ryggradslösa djur rapporterats. Med stor sannolikhet nyttjar
åtminstone en del av dessa även den norra delen av inventeringsområdet. De arter som
påträffats närmast inpå är skalbaggarna dysterfrölöpare Harpalus melancholicus (VU),
sammetsfrölöpare H. griseus (NT) och trädesfrölöpare H. calceatus (NT), steklarna
gräshoppsstekel Sphex funerarius (VU) och läppstekel Bembix rostrata (NT), samt spindeln
sandsnabblöpare Rhysodromus fallax (NT). Det är också värt att lyfta fram att den starkt hotade
praktgetingflugan Chrysotoxum elegans (EN) är känd från närområdet. Samtliga tillkommande
rödlistade ryggradslösa djur kända från närområdet listas i Bilaga 4.
För svamparna gäller samma mönster som för de ryggradslösa djuren, med 23 rödlistade arter
som tillkommer norr om inventeringsområdet. Arterna droppskivling Chamaemyces fracidus
(EN), fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT), fransig stjälkröksvamp Tulostoma
fimbriatum (EN), fjällfotad musseron Tricholoma olivaceotinctum (VU), liten jordstjärna
Geastrum minimum (VU), sandkremla Russola torulosa (NT) och vit taggsvamp Hydnum albidum
(VU) utgör de som noterats närmast inventeringsområdet. Det är värt att notera att såväl
droppskivling som fransig stjälkröksvamp är starkt hotade arter. Samtliga tillkommande
rödlistade svampar kända från närområdet listas i Bilaga 4.

Figur 11. Grå dyner vid Tofta strand.
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4.3.3.

Kartering av Natura 2000-naturtyper

I inventeringsområdet avgränsades 8 ytor med Natura 2000-naturtyp (se karta i Figur 12 och
Tabell 3). Det handlar om naturtyperna 2120 Vita dyner, 2130 Grå dyner (Figur 11) och 2190
Dynvåtmarker. De sandiga miljöer som inte uppfyller kriterierna för Natura 2000-habitat är
antingen starkt störda av slitage från mänskliga aktiviteter eller igenvuxna med unga tallar,
aspar eller andra träd. Det är även mänsklig påverkan som bidrar till att bevarandestatusen är
otillräcklig för flera av objekten, även om ingen störning alls hade lett till igenväxning som även
det hade varit negativt.
Tabell 3. Natura 2000-naturtyper i inventeringsområdet som avgränsats vid Callunas naturvärdesinventering,
beskrivna med naturtyp och i vilken status de befinner sig. Objekten är numrerade på samma vis som
naturvärdesobjekten i Figur 3 och Bilaga 2.
ID

Natura 2000-naturtyp

Status

1

2120 Vita dyner

Otillräcklig bevarandestatus

2

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

3

2190 Dynvåtmarker

Gynnsam bevarandestatus

4

2130 Grå dyner

Gynnsam bevarandestatus

5

2190 Dynvåtmarker

Gynnsam bevarandestatus

7

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

10

2130 Grå dyner

Otillräcklig bevarandestatus

15

2120 Vita dyner

Otillräcklig bevarandestatus
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Figur 12. Inventeringsområdet med avgränsade Natura 2000-naturtyper från Callunas naturvärdesinventering.
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5
5.1

Slutsatser
Diskussion

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 3§. Genom
att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna
miljömålen.
Resultatet av naturvärdesinventeringen påvisar att sanddynsområdena vid Tofta strand har
mycket höga naturvärden med förekomst av ett stort antal rödlistade eller fridlysta arter. De
mer välutvecklade delarna uppfyller dessutom kriterierna för Natura 2000-habitaten Vita dyner,
Grå dyner och Dynvåtmarker, vilket alla är prioriterade naturtyper i Art- och habitatdirektivet.
Följaktligen är det nödvändigt att ta dessa värden i beaktande vid ingrepp i området.
Å andra sidan är naturvärdena lägre i de delar av inventeringsområdet som främst nyttjas för
campingverksamheten. Ingrepp i det öppna partiet mellan tallskogen och väg 140 har ingen
direkt påverkan på den biologiska mångfalden i området. I tallskogen bör det tas hänsyn till att
det tar lång tid för nya träd att växa upp och att de befintliga träden i en nära framtid kan bli av
betydelse för vedlevande insekter. Det är således att föredra att undvika att fälla träd i skogen.
Den viktigaste frågan för bevarandet av de höga naturvärden som är knutet till sanddynerna är i
vad mån slitaget kan komma att förändras till följd av det ökade besökstryck som kan förväntas
vid en upprustning och utbyggnad av Tofta camping. I detta sammanhang är det viktigt att
betänka att besökstrycket redan är mycket högt och att ett betydande slitage som i viss mån är
negativt för områdets naturvärden kan observeras redan i nuläget (Figur 13). Det kan betyda att
en ökning i antalet besökare inte behöver bli så stor procentuellt sett och att påverkan inte blir
avsevärt annorlunda än i nuläget, men risken finns också att ökningen blir droppen som förstör
sanddynsmiljöerna mellan campingen och havet helt. Särskilt problematiskt är det om fler
besökare leds till de norra delarna av inventeringsområdet, där naturvärdena är som högst.
Avgörande blir att kanalisera besökarna till distinkta stråk för att minimera slitaget på
sanddynerna i sin helhet. Detta kan exempelvis göras genom att spänger läggs ut som leder folk
mellan anläggningarna och stranden. Förslagsvis utnyttjas de befintliga stigarna i området.

Figur 13. I de inre delarna av sandområdet är påverkan stor. Dynstrukturer saknas och ytan är nästan helt bar.
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Riskerna för direkt exploatering av habitat eller växtplatser för hotade arter måste också tas
under övervägande. Det gäller främst vid de små stugor som planeras att uppföras i utkanten av
sanddynerna norr om campingens huvudbyggnader. Slitaget på platsen är redan betydande,
men det finns ändå utrymme för biologisk mångfald med arter som purpurknipprot och
ekorrsvingel. Särskilt ekorrsvingelns förekomst är viktig att diskutera. Arten är mycket sällsynt
på Gotland och Tofta strand utgör den enda lokalen där arten varit känd under en längre tid. Det
är oklart om arten har stabila förekommer på de lokaler som tillkommit de senaste åren.
Förekomsten vid Tofta strand är således mycket skyddsvärd. Samtidigt är slitaget av allt att
döma positivt för detta konkurrenssvaga gräs, så länge slitaget inte tar så extrema uttryck som
är fallet väster om anläggningens huvudbyggnader. Uppförande av mindre bebyggelse skulle
riskera att gå ut över en del individer av ekorrsvingel, men i den omfattning som har föreslagits
skulle det inte hota artens fortlevnad på lokalen. Dessutom är det inte otänkbart att ekorrsvingel
kan etablera sig i utrymmena mellan stugorna efter att de konstruerats.
Förekomsten av svartfläckig blåvinge är viktig att uppmärksamma eftersom arten både är
rödlistad och fridlyst och dessutom är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv. Det innebär att
fjärilen åtnjuter ett starkt skydd. Även om den nationella bevarandestatusen för arten är dålig så
är dock den lokala populationen på Gotland fortfarande god. Så länge de grå dynerna i norr kan
bevaras med förekomst av backtimjan finns det förutsättningar för svartfläckig blåvinge att
finnas kvar vid Tofta strand.
Även om ett flertal ytor i sanddynerna utgör Natura 2000-habitat, så är bevarandestatusen i
flera fall otillräcklig. Detta både till följd av slitage och på grund av uppväxande träd. Förutom att
hantera slitageproblematiken vore viss skötsel av området till godo för dess naturvärden. En bra
utgångspunkt för detta utgörs av den skötselplan som tagits fram av Föreningen Gnisvärd och
Tofta strand (Risinger 2018). Unga tallar bör ryckas upp för att hindra igenväxning. Även
aspbeståndet centralt i området bör röjas (Figur 14). Åtminstone bör aspen hindras från att
sprida sig ytterligare i området. Det bör även övervägas att ta bort de inplanterade bestånd av
spetsdaggvide som finns i området.
Sammantaget bör det även framöver finnas förutsättningar för friluftsliv och biologisk mångfald
att samexistera vid Tofta strand. Det är dock viktigt att bevarandet av sanddynsmiljöerna får hög
prioritet och att vederbörlig hänsyn tas.

5.2

Behov av ytterligare inventeringar eller utredningar

Den aktuella inventeringen utfördes vid lämplig tidpunkt på året (juli), varför den kan förväntas
återspegla områdets naturvärden väl. Den extremt torra och varma sommaren 2018 innebar
visserligen att förutsättningarna inte var helt normala, men det orsakade inga problem med
artbestämning av exempelvis kärlväxter. Däremot fanns som nämnts ovan inga förutsättningar
för att utföra någon rättvisande svampinventering under hösten. Eftersom Tofta strand är
välbesökt av mykologer bedöms dock befintliga uppgifter i Artportalen vara tillräckliga för att
dra slutsatser kring förekomsten av svamp i området. Därmed bedöms inget ytterligare behov
av inventering finnas.
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Figur 14. I delar av sanddynsområdet är uppslag av asp ett betydande problem.
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard)
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS
199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”3.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI resulterar i avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter.
Bedömningsgrund biotop
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan),
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.
Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.
Bedömningsgrund arter
Bedömningsgrunden omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet bedöms
på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt).
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen,
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer
de är för naturvärde.
Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.
Naturvärdesklasser
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde. Om
inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att bedömningen
är preliminär.
Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande
naturvärdesklasser:

3

•

högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald

•

högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.
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•

påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald

•

visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande)

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. Dessa kan avgränsas när
landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de
ingående naturvärdesobjektens betydelse.
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.
Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd
detaljeringsgrad (se nedan).
Nivå och detaljeringsgrad
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och
fältinventering ingår).
Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.
Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå.
Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.
Detaljeringsgrad

Storlek på naturvärdesobjekt

Fält – översikt

En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en
bredd på >2 meter.

Fält – medel

En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Fält – detalj

En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en
bredd på >0,5 meter.

Tillägg
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas.
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.
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Generellt biotopskydd

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras
och kartläggas, oavsett storlek.
Värdeelement

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt
eller inte. Tillägget ska göras i fält.
Kartering av Natura 2000-naturtyp

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas.
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper.
Tillägget ska göras i fält.
Detaljerad redovisning av artförekomst

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.
Fördjupad artinventering

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras.
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.
Genomförande
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.
I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer i samband med redovisningen.
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI
Naturvärdesobjekt nr 1
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Påtagligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och karaktäristisk dynbildning.
Sandblottor välutvecklade. Förekomst av rödlistad art.

Saltarv
Sandrör
Sandsallat
Sandskruvmossa
Sandtimotej

Beskrivning
Sanddyner i direkt anslutning till sandstranden. Bevuxna med
sandrör och sandstarr, men i övrigt med sparsam vegetation. I
viss mån rörlig sand. Utsatta för slitage från badgäster.

Natura 2000-naturtyp
2120 Vita dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,4

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 2
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Alvarkalkmossa
Backtimjan
Ekorrkorn
Flockfibbla
Fältsippa
Gulkämpar
Gulmåra
Plyschmossa
Purpurknipprot
Sandgräsfjäril
Sandrör
Sandskruvmossa
Sandtimotej
Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril
Svartfläckig blåvinge
Trift
Ängspärlemorfjäril

Beskrivning
Stabiliserade sanddyner intill havsstrand. Ett utvecklat fältskikt
med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst av
typiska arter. Sandskruvmossa i bottenskiktet. Starkt slitage från
badgäster har orsakat stora sandblottor. Endast få små tallar.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,9

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 3
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Dynvåtmark

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Sällsynt och prioriterad Natura 2000-naturtyp med god
bevarandestatus. Välutvecklad flora med både fridlysta och
typiska arter, däribland flera orkidéer. Fuktig miljö som skapar
variation och bidrar till områdets värden i sin helhet.

Ag
Axag
Darrgräs
Dvärgsäv
Flockfibbla
Gulkämpar
Havssälting
Höskallra
Kalklungmossa
Kustarun
Kärrbryum
Kärrknipprot
Purpurknipprot
Slankstarr
Smalfräken
Tätört
Vildlin
Älväxing
Ängsfryle
Ängsnycklar

Beskrivning
Fuktig sänka i område med öppna stranddyner. Glest bevuxen av
högre arter som vass och ag; inga träd. Fältskiktet välutvecklat
med arter som kustarun, tätört, gulkämpar och axag. Ej påverkat
av slitage.

Natura 2000-naturtyp
2190 Dynvåtmarker
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,1

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 4
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, med måttligt slitage. Uppvisar
viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter och sandblottor
viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga fridlysta och
rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Blåvingad gräshoppa
Borsttåtel
Ekorrsvingel
Flockfibbla
Fältsippa
Gulmåra
Mindre blåvinge
Plyschmossa
Sandgräsfjäril
Sandrör
Sandskruvmossa
Sandtimotej
Storfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig blåvinge
Väpplingblåvinge

Beskrivning
Stabiliserade kustnära sanddyner innanför de yttre. Ett utvecklat
fältskikt med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst
av typiska arter. Måttligt slitage med positiv inverkan som skapar
mindre sandblottor. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 5
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1 Högsta

Sandmiljö

Dynvåtmark

Högt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Sällsynt och prioriterad Natura 2000-naturtyp med god
bevarandestatus. Välutvecklad flora med både fridlysta och
typiska arter, däribland flera orkidéer. Fuktig miljö som skapar
variation och bidrar till områdets värden i sin helhet.

Brudsporre (strax utanför)
Darrgräs
Gulkämpar
Kustarun
Kärrknipprot
Purpurknipprot
Slankstarr
Tätört
Vildlin
Älväxing
Ängsnycklar

Beskrivning
Svagt markerad försänkning i område med öppna strandnära
sanddyner. Dominerad av krypven och lågvuxen blåtåtel, men
även med en i övrigt välutvecklad flora. Inga uppslag av träd.
Visst tramp håller ytan öppen, men inget slitage med negativ
inverkan.

Natura 2000-naturtyp
2190 Dynvåtmarker
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,1

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 6
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Påtagligt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Eftersom tallarna är unga har inga särskilda värden hunnit knytas
till dem. Stråket ger dock visst vindskydd åt innanför liggande
sanddyner, vilket kan vara gynnsamt för insektsfaunan.

Lundelm
Purpurknipprot

Beskrivning
Stråk i sanddynsområde tätare bevuxet med unga tallar. Befinner
sig i ett igenväxningsstadium.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 7
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Borsttåtel
Ekorrsvingel
Fältsippa
Gulmåra
Purpurknipprot
Sandgräsfjäril
Sandtimotej
Storfläckig pärlemorfjäril
Svartfläckig blåvinge

Beskrivning
Sanddyner i skyddat läge. Ett utvecklat fältskikt med arter som
sandrör och sandstarr, samt förekomst av typiska arter. Slitage
som skapar sandblottor men är väl intensivt. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 8
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Stora sandblottor, men dessa är utsatta för ett kontinuerligt starkt
slitage, vilket förhindrar etablering av de flesta skyddsvärda arter.
Typiska arter förekommer endast sparsamt i små bestånd.

Backtimjan
Borsttåtel
Gulmåra
Flockfibbla
Fältsippa
Lundelm
Sandrör
Trift
Purpurknipprot

Beskrivning
Kustnära sandmark utsatt för ett mycket hårt slitage, samtidigt
som partier är bevuxna med tall. Vegetationstäcket är stört och
stora sandblottor dominerar. Vissa typiska arter förekommer,
men som regel i små populationer. Dynstrukturerna helt
förstörda.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,9

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 9
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Tallskog

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Förekomst av fridlysta arter. Inte lika påverkat av mänsklig
aktivitet som intilliggande skogspartier.

Blåsippa
Purpurknipprot

Beskrivning
Tallskogsparti som angränsar till öppna sandområden. Buskskikt
med skogstry och olvon. Fältskikt med ängskovall och blåsippa.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 10
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Uppvisar likväl viktiga strukturer och en typisk flora. Nektarväxter
och sandblottor viktiga för insektsfaunan. Förekomst av åtskilliga
fridlysta och rödlistade arter med stort bevarandevärde.

Backtimjan
Ekorrsvingel
Purpurknipprot
Svartfläckig blåvinge

Beskrivning
Stabiliserade kustnära sanddyner innanför de yttre. Ett utvecklat
fältskikt med arter som sandrör och sandstarr, samt rik förekomst
av typiska arter. Slitage som skapar sandblottor men är väl
intensivt. Glest tallbevuxet.

Natura 2000-naturtyp
2130 Grå dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,7

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 11
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Påtagligt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Alltför igenvuxet med unga träd för att klassas som Natura 2000naturtyp. Floran gles, men med fridlysta arter. Träduppslagen till
trots en värdefull sandmiljö.

Gulmåra
Fältsippa
Purpurknipprot

Beskrivning
Med träd igenvuxna sanddyner. Tall och unga aspar. Hårt slitage
mellan dungarna, med sparsamt vegetationstäcke.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 12
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Blottad sand. Förekomst av rödlistade och fridlysta arter.

Backtimjan
Ekorrsvingel
Fältsippa
Purpurknipprot
Sandrör

Beskrivning
Upptrampad sandmark i med träd igenväxande dynområde.
Sandrör och annan dynvegetation i dess kanter.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 13
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Sandmiljö

Övrig sandmiljö

Visst

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Alltför igenvuxet med unga träd för att klassas som Natura 2000naturtyp. Floran gles, men med fridlysta och rödlistade arter.
Träduppslagen till trots en värdefull sandmiljö.

Purpurknipprot

Beskrivning
Med träd igenvuxna sanddyner. Tall och unga aspar. Hårt slitage
mellan dungarna, med sparsamt vegetationstäcke.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 14
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

3 Påtagligt

Skog och träd

Tallskog

Påtagligt

Visst

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Ger skydd och livsmiljö för småfåglar och övrigt djurliv i ett
område som annars är utsatt för omfattande besökstryck.
Frodigare än övriga skogsdungar i närheten. Enstaka
förekomster av fridlyst respektive rödlistad art.

Blåsippa
Jordtistel
Lundelm

Beskrivning
Flerskiktad talldominerad dunge belägen på en liten ås. Stort
lövinslag med arter som vårtbjörk och ek. Rik undervegetation.

Natura 2000-naturtyp
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

1,5

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Naturvärdesobjekt nr 15
Naturvärdesklass

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

2 Högt

Sandmiljö

Öppna kustdyner

Påtagligt

Högt

Motivering naturvärdesklass

Naturvårdsarter

Prioriterad Natura 2000-naturtyp, om än utsatt för slitage.
Sandblottor välutvecklade. Förekomst av rödlistade och
skyddsvärda arter.

Ekorrsvingel
Fältsippa
Gulmåra
Gulreseda
Saltarv
Sandsallat
Sandtimotej
Strandmålla

Beskrivning
Sanddyner i direkt anslutning till sandstranden. Bevuxna med
strandråg och sandstarr, men i övrigt med sparsam vegetation. I
viss mån rörlig sand. Utsatta för slitage från badgäster.

Natura 2000-naturtyp
2120 Vita dyner
Säker eller preliminär
bedömning

Areal (ha)

Säker

0,2

Inventerare
Staffan Nilsson
Bild
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Bilaga 3 – Naturvårdsarter
Samtliga naturvårdsarter som hittats i inventeringsområdet redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet,
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna:
RL 15 = rödlistan från år 2015
RL 10 = rödlistan från år 2010
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
Si = signalarter Skogsstyrelsen
N2 = typiska arter Natura 2000
AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och
Habitatdirektiv
Art

RL
15

RL
10

Blodrött ljusmott
Pyrausta sanguinalis

VU

VU

Tu

Si

FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen.
50% = Negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005.
PFS = Prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen
Ca = Callunas naturvårdsart
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

N2

A
D

F
D

A
S
F

Blåvingad gräshoppa
Sphingonotus caerulans

P
F
S

C
a

Information

K

Knuten till sandiga kustnära
marker med backtimjan.

A

Knuten till torra gräsmarker
med gynnsamt lokalklimat.

C

Knuten till torra kalkrika
gräsmarker med fältmalört.

A

Knuten till kalkrika buskmarker
med bryn.

A

x

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

x

Förekommer i torra sandiga
gräsmarker och på alvar.

C

Förekommer i ängsmarker med
brynmiljöer.

A

x

Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora granulatella

NT

-

Grå klaffmätare
Philereme vetulata

NT

NT

Mindre blåvinge
Cupido minimus

NT

NT

x

Sandgräsfjäril
Hipparchia semele
Sidengult ängsmott
Paratalantha hyalinalis

50
%

NT

NT

Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnias paphia

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Storfläckig päprlemorfjäril
Issoria lathonia

x

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

Torra välhävdade gräsmarker
och alvar med backtimjan.

C

Torra marker med väddklint.
Boparasit hos stortapetserarbi.

A

Torrmarksart knuten till
blomrika gräsmarker.

C

Svartfläckig blåvinge
Phenagris arion

NT

VU

Thomsonkägelbi
Coelioxys obtusispina

VU

VU

Väpplingblåvinge
Polyommatus dorylas

NT

VU

x

x

4§
5§

x

Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja

x

Knuten till ett varierat landskap.
Trivs i blomrika brynmiljöer.

C

Ag
Cladium mariscus

x

Knuten till småvatten och kärr i
kalkrika miljöer.

C

x

Förekommer i kalkrika
kärrmiljöer.

C

x

Förekommer i torra välhävdade
gräsmarker.

C

Axag
Schoenus ferrugineus
Backtimjan
Thymus serpyllum
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RL
15

Art

RL
10

Tu

Blåsippa
Hepatica nobilis

Si

N2

F
D

A
S
F

x

Darrgräs
Briza media

x

C
a

8§
x

Dvärgsäv
Eleocharis parvula

x
EN

EN

Flockfibbla
Hieracium umbellatum

x

Fältsippa
Pulsatilla pratensis

x

Gulkämpar
Plantago maritima

x

Gulmåra
Galium verum

x

Gulreseda
Reseda lutea

x

Havssälting
Triglochin maritima

x

Höskallra
Rhinanthus serotinus

x

x

Johannesnycklar
Orchis militaris
Jordtistel
Cirsium acaule

P
F
S

x

Brudsporre
Gymnadenia conopsea

Ekorrsvingel
Vulpia bromoides

50
%

8§
9§

x

Borsttåtel
Corynephorus canescens

A
D

8§
NT

-

Kustarun
Centaurium littorale

x

Kärrknipprot
Epipactis palustis

x

Lundelm
Elymus caninus

x

8§

x

Purpurknipprot
Epipactis atrorubens

8§

Information

K

Kalkgynnad skogsart som
gynnas av skoglig kontinuitet.

C

Knuten till sandiga gräsmarker
med viss störning.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Hävdgynnad gräsmarksart som
förekommer i öppen mark.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Sandanknutet störningsgynnat
konkurrenssvagt gräs

C

Förekommer i torra öppna
gräsmarker, gärna sandigt.

C

Förekommer i torra välhävdade
kalkrika gräsmarker.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i välhävdade
gräsmarker.

C

Ruderatmarksväxt knuten till
kalkrik något störd mark.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i välhävdade
gräsmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

A

Förekommer i välhävdade
kalkrika gräsmarker.

C

Knuten till havsstrandängar
och strandnära våtmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Typisk lundflora i ängsartad
skog.

C

Förekommer i sandiga kalkrika
marker.

C

Saltarv
Honckenya peploides

x

Havsstrandsväxt som även
förekommer i sanddyner.

C

Sandrör
Ammophila arenaria

x

Typisk art för sanddyner med
mycket blottad sand.

C

Sandsallat
Lactuca tatarica

x

Förekommer i sanddyner,
framförallt på Gotland.

C

x

Knuten till blottad sand i
kustnära sanddynsområden.

C

Sandtimotej
Phleum arenarium
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RL
15

Art

RL
10

Tu

Si

Slankstarr
Carex flacca

N2

A
D

F
D

A
S
F

50
%

P
F
S

C
a

x

Smalfräken
Equisetum variegatum

x

Information

K

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Förekommer på fuktig kalkrik
sand och lera.

C

Strandmaskrosor
Taraxacum sect. Palustria

x

Förekommer på fuktiga kalkrika
strandängar.

A

Strandmålla
Atriplex littoralis

x

Havsstrandsväxt som även
förekommer i sanddyner.

C

Trift
Ameria maritima

x

x

Typisk art i torra kustnära
gräsmarker.

C

Tätört
Pinguicula vulgaris

x

x

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Vildlin
Linum catharcticum

x

Hävdgynnad växt knuten till
artrika kalkgräsmarker.

C

Förekommer i öppna fuktiga
och kalkrika gräsmarker.

C

Typisk art i öppna friska
gräsmarker.

C

Förekommer i öppna kalkrika
kärr och fuktängar.

C

Knuten till kalkrika torra
gräsmarker och alvar.

C

Störningsgynnad pionjärart
beroende av gles vegetation.

Ö

Älväxing
Sesleria uliginosa

x

Änsfryle
Luzula multiflora

x

Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata

x

x

Alvarkalkmossa
Tortella densa
Heltuss
Protobryum bryoides

8§
x

VU

NT

Kalklungmossa
Preissia quadrata

x

Förekommer i öppna kalkrika
kärr.

C

Kärrbryum
Bryum pseudotriquetrum

x

Förekommer i intermediära till
kalkrika kärr.

C

Plyschmossa
Ditrichum flexicaule

x

Knuten till kalkrika torra
gräsmarker och alvar.

C

Typisk art i sanddyner med
gles vegetation och sandblottor

C

Kustbunden art knuten till friska
öppna strandängar.

Ö

Förekommer i kalkrika
strandnära sandmiljöer.

A

Strikt knuten till sanddyner med
sandrör.

A

Förekommer på förna i
barrskogar.

A

Förekommer i kalkrika
sandmiljöer.

A

Sandskruvmossa
Syntrichia ruraliformis

x

Östersjöbryum
Bryum marratii

NT

NT

Dynchampinjon
Agaricus devoniensis

DD

-

Dynspröding
Psathyrella ammophila

NT

NT

Kamjordstjärna
Geastrum pectinatum
Stjälkröksvamp
Tulostoma brumale

43

x
NT

NT

Naturvärdesinventering / Tofta strand 2018

Bilaga 4 – Övriga artfynd från artutredningen
De ytterligare rödlistade arter av ryggradslösa djur och svampar som finns rapporterade i
ArtDatabankens databaser i nära anslutning till inventeringsområdet (inom 500 meter)
redovisas i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. De identifierade naturvårdsarterna i inventeringsområdet med information om deras sällsynthet,
signalvärde och ekologi. Förklaringar till alla förkortningar i rubrikerna:
RL 15 = rödlistan från år 2015
RL 10 = rödlistan från år 2010
Tu = Tuva (ängs- och betesmarksinv.)
N2 = typiska arter Natura 2000
AD = Arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s art- och
Habitatdirektiv

FD = Fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv
ASF= Skyddad art enligt Artskyddsförordningen.
Si = signalarter Skogsstyrelsen
Ca = Callunas naturvårdsart
K = källa (C=Callunas fynd, A=Artportalen, Ö=övriga fynd).

RL
15

RL
10

Alvarsandbi
Andrena alfkenella

NT

NT

A

Azurlöpare
Ophonus azureus

NT

NT

A

[en bladbagge]
Galeruca pomonae

NT

VU

A

Blekbent vedstilletfluga
Cliorismia ardea

VU

EN

A

Bombaderbagge
Brachinus crepitans

VU

VU

A

Brunt timjansmott
Deplanqueia dilutella

NT

-

A

Dysterfrölöpare
Harpalus melancholicus

VU

VU

A

Flygsandsvägstekel
Euroleon nostras

NT

NT

A

Fläckig myrlejonslända
Euroleon nostras

VU

VU

A

Gräshoppsstekel
Sphex funerarius

VU

VU

A

Gördelljusmott
Pyrausta cingulata

VU

VU

A

Hedmätare
Selidosema brunnearia

NT

NT

A

Hårig dolkstekel
Scolia hirta

NT

NT

Klintbandbi
Halictus eurygnathus

NT

NT

A

Liten myrlejonslända
Myrmeleon bore

NT

NT

A

Lusernbi
Melitta leporina

NT

NT

A

Läppstekel
Bembix rostrata

NT

NT
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6§

Information

K

A

x

A
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RL
15

RL
10

Måsknottbagge
Trox hispidus

VU

VU

A

Praktgetingfluga
Chrysotoxum elegans

EN

EN

A

Prydnadsbock
Anaglyptus mysticus

NT

NT

A

[en rovstekel]
Astata minor

NT

VU

A

[en rovstekel]
Oxybelus argentatus

NT

NT

A

[en rovstekel]
Podalonia luffii

VU

VU

A

Rödbrun blankbock
Obrium brunneum

NT

NT

A

Sammetsfrölöpare
Harpalus griseus

NT

VU

A

Sandsnabblöpare
Rhysodromus fallax

NT

NT

A

Silversmygare
Hesperia comma

NT

NT

A

Smedbock
Ergates faber

NT

NT

Stampansarbi
Stelis phaeoptera

NT

NT

A

Stortapetserarbi
Megachile lagopoda

NT

VU

A

Större borstspinnare
Setina irrorella

NT

NT

A

Svart majbagge
Meloe proscarabaeus

NT

VU

A

Svävfluglik dagsvärmare
Hemaris tityus

NT

NT

A

Trädesfrölöpare
Harpalus calceatus

NT

VU

A

[en tångfluga]
Coelopa frigida

VU

VU

A

Vallrovfluga
Choerades igneus

VU

VU

A

Varierad tornbagge
Variimorda villosa

VU

VU

A

Ängsnätfjäri
Melitaea cinxia

NT

NT

Barrviolspindling
Cortinarius harcynicus

NT

NT

Bittermusseron
Leucopaxillus gentianeus

NT

-
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RL
15

RL
10

Blekspindling
Cortinarius
caesiostramineum

NT

NT

A

Bullspindling
Cortinarius corrosus

VU

VU

A

Denises spindling
Cortinarius dionysae

NT

NT

A

Droppskivling
Chamaemyces fracidus

EN

EN

A

Duvspindling
Cortinarius
caesiocanescens

VU

VU

A

Fager vaxskivling
Hygrocybe
aurantiosplendens

DD

-

A

Fjällfotad musseron
Tricholoma olivaceotinctum

VU

VU

Fransig stjälkröksvamp
Tulostoma fimbriatum

EN

EN

A

Granrotspindling
Cortinarius fraudulosus

VU

VU

A

Liten jordstjärna
Geastrum minimum

VU

VU

A

Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum

NT

NT

Puderspindling
Cortinarius
aureopulverulentum

NT

VU

A

Sandkremla
Russula torulosa

NT

NT

A

Siljansspindling
Cortinarius dalecarlicus

EN

EN

A

Sotkremla
Russula anthracina

DD

DD

A

Spinnfingersvamp
Lentaria byssiseda

NT

NT

x

A

Svart taggsvamp
Phellodon niger

NT

NT

x

A

Tvåfärgsnopping
Entoloma tjallingiorum

VU

VU

A

Violettrandad spindling
Cortinarius
pseudoglaucopus

VU

VU

A

Vit taggsvamp
Hydnum albidum

VU

VU

A

Äggspindling
Cortinarius meinhardii

NT

NT

A
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