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Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09039
Områdesnamn: LINDHAMMARSMYR
Kommun: Gotlands
Kartblad: 6J SV Mittpunkt: 6J 3c 33
Areal: 370 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Kust/havsregion:
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m
Riksvärde
topogent kärr

flora
fauna

Värdeomdöme: En av Gotlands största opåverkade myrar. Förekomst av den mycket sällsynta
dårgräsfjärilen. Intressanta zoologiska värden.
Huvudkriterier:
A. Framstående exempel på en opåverkad agmyr med välutvecklade omgivande sumpskogar.
B. En av Gotlands största ej utdikade myrar.
C. Landets rikaste lokal för dårgräsfjäril.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet, representativitet, raritet, funktion.
Förutsättningar för bevarande: Områdets värden påverkas negativt av dikningar och annan påverkan
som kan ändra dess ekologi. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas
mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på
fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Säkerställande: Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur
(Länsstyrelsen 1984).
Områdets huvuddrag: Myren är en av länets största ej utdikade myrar. Den ligger uppdämd i en flack
sänka i berggrunden, vilken troligen täcks av ett tunt moräntäcke. Myrlagerföljden utgörs av kärrtorv,
till en mäktighet av högst 1 meter samt därunder bleke och morän. Hydrologin är i huvudsak
opåverkad.
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Vegetationen domineras på myrvidden av ag, vass, bunkestarr och trådstarr. I laggen växer bl a pors
och ängsnycklar. Orkidéer finns talrikt i sydost, bl a en ovanligt formad, vitblommig sumpnyckel.
I häckfågelfaunan märks bl a tranor. På våren rastar här flockar med grågäss. Förutom
häckfågelfaunan nyttjar många av omgivningens fåglar myren för födosök. Norr om myren
förekommer den mycket sällsynta dårgräsfjärilen. Fjärilen är fridlyst. Förekomsten av snok och
åkergroda är riklig.
Anmärkningar: VMI-ID: 6J3C01
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