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4Bilaga 4 Naturtyper i referensområdet

I denna bilaga presenteras de Natura 2000-naturtyper som förekommer i undersökningsområ-

det. En sammanfattning av Naturvårdsverkets definition och beskrivning av naturtypen följs av 

en beskrivning av hur den ter sig i undersökningsområdet. Därefter följer en redovisning av even-

tuella svårigheter med naturtypen samt en redovisning av dess bevarandestatus i svensk boreal 

region enligt den bedömning ArtDatabanken gjorde 2013.

5130 Enbuskmarker
Beskrivning

Naturtypen Enbuskmarker karaktäriseras av förekomsten av gamla och/eller hävdpräglade enbuskar. 

Täckningsgraden av sådana enbuskar är ca 530 %. Marken utgörs av torra till friska hedar eller nä

ringsfattiga kalkgräsmarker nedanför trädgränsen. Markvegetationen ska vara tydligt hävdpräglad eller 

naturligt störningspräglad. Hävdgynnade arter ska finnas. Naturtypen ska inte vara påtagligt påverkad 

av näringstillförsel, igenväxning eller felaktig skötsel. Naturtypen Enbuskmarker används i huvudsak för 

betesmarker med särskilt stora värden knutna till enbuskarna. Sådana värden utvecklas i marker med 

lång kontinuitet, där den här typen av enar förekommit under lång tid. Många enbuskbeväxta mar

ker har uppstått i sen tid genom igenväxning av tidigare mer eller mindre helt öppna betesmarker och 

dessa förs inte till naturtypen Enbuskmarker. 

I undersökningsområdet

I undersökningsområdet förekommer Enbuskmarker spritt på File hajdar och Forsvidar. På Hejnum häl

lar finns endast ett mindre område med naturtypen. Naturtypen kan tidigare ha hävdats genom bete. 

Idag betas inga av de områden som karterats som Enbuskmarker. En del marker kanske aldrig har be

teshävdats utan är öppna som en följd av naturgivna förutsättningar, att jordlagret är mycket tunt och 

vegetationen därför utsatt för torka, eller andra verksamheter. Fältskiktet är gräsdominerat och örtrikt 

och liknar mycket fältskiktet i naturtyperna Alvar och Kalkgräsmarker. Bland vanliga arter kan nämnas 

älväxing, ängshavre, brudbröd, slåtterfibbla VU, backtimjan NT, ljus solvända NT, fältsippa och sankt pers 

nycklar. Bottenskiktet utgörs av renlavar och olika mossor. Marken är kalkrik och mindre fläckar av berg 

i dagen och kalkgrus förekommer. Det finns idag stora värden knutna till de långsamväxande enbus

karna och det lagom skydd de ger åt mikroklimatet i miljöer som är relativt öppna. Det finns gott om 

enlav på de gamla enbuskarna, något som tyder på lång kontinuitet av gamla enar. Många insekter och 

en del marksvampar trivs i det mikroklimat som enbuskarna skapar. Förutom enbuskar växer det på 

många ställen glest med tall och i buskskiktet slån. Förutom gamla enar finns det även yngre enar av 

igenväxningskaraktär. 
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4Svårigheter

Enbuskmarker skiljs från Trädklädd betesmark genom att krontäckning av träd och buskar som inte är 

av igenväxningskaraktär är mindre än 30 %. Denna gräns är ibland svår att dra, särskilt då naturtypen i 

undersökningsområdet delvis är under igenväxning. Ortofoton har använts som ett stöd i bedömningen 

av krontäckningen tillsammans med en okulär bedömning av hur stor andel av krontäckningen som är 

av igenväxningskaraktär. Då eventuell igenväxningen i undersökningsområdet är en så långsam process 

är det senare också svårt att avgöra och många gånger har även igenväxningsvegetationen hunnit bli 

relativt gammal. Enbuskmarker har likheter med Kalkgräsmarker men skiljs från denna naturtyp genom 

att krontäckningen av gamla eller hävdpräglade enbuskar överstiger 5 %. Även på naturtypen Alvar 

växer det ofta gamla enar men Enbuskmarker har ett mer sammanhållet fältskikt där gräs och örter 

täcker mer än 50 % av markytan. 

Att naturtypen Enbuskmarker över 

huvudtaget karterats i området är ett 

resultat av att det är just nuläget som 

karteringen har avsett att beskriva. 

Utifrån perspektivet vilken naturtyp 

dessa marker bör restaureras till för att 

optimera dess naturvärde hade resul

tatet kanske blivit ett annat.

Bevarandestatus

Enbuskmarker förekommer i boreal och 

kontinental region. I den boreala regio

nen i Sverige har naturtypen en före

komstareal om 32 km2. Referensvärdet 

är detsamma, dvs mängden Enbusk-

marker är i boreal region densamma 

som det av ArDatabanken angivna 

referensvärdet (referensvärdet är den 

area som behövs för att naturtypen 

ska uppnå gynnsam bevarandesta

tus). Vid 2013 års utvärdering bedöm

des naturtypen ha en gynnsam status 

vad gäller utbredning och förekomsta

real. Övriga parametrar (kvalitet och 

framtidsutsikter) har inte bedömts och 

därför har heller ingen samlad bedöm

ning gjorts. 

76 En gammal enbuske i öppen miljö på File hajdar.
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46110 Basiska berghällar 
Beskrivning

Naturtypen Basiska berghällar utgörs av berghällar med tunna, kalkförande eller basrika jordar med 

torktålig vegetation dominerad av fetbladsväxter, gräs och ettåriga örter samt kuddbildande mossor 

och lavar. Naturtypen förekommer främst på kalkhällar med ett tunt uppsprucket jordlager. Jordtäcket 

ska inte vara täckande och det ska finnas berg i dagen. Vegetationen är gles och präglad av återkom

mande torkstress. Jordfyllda smala sprickor kan hysa en annan vegetation än hällarna och bilda upp

höjda strängar med gräs och örter. Vegetation som liknar den på basiska berghällar kan förekomma på 

konstgjorda substrat men dessa räknas inte som naturtyp. Naturtypen ska inte vara påtagligt påverkad 

av näringstillförsel, igenväxning eller felaktig skötsel. Krontäckning av träd och buskar ska inte över

skrida 30 %.

I undersökningsområdet

I det undersökta området förekommer Basiska berghällar framför allt på Hejnum hällar och  södra delen 

av Forsvidar. På File hajdar finns det en koncentration av Basiska berghällar i nordvästra delen av under

sökningsområdet medan det i andra delar av området endast finns enstaka små objekt. De områden 

som har karterats som Basiska berghällar är ofta små och förekommer i mosaik med andra naturtyper. 

Utöver de objekt som har karterats finns en hel del objekt som är mindre än minsta karterbara enhet 

samt en hel del berghällar som på grund av igenväxning nu har ett tunt växttäcke eller för hög kron

täckning. Dessa ligger företrädesvis i samma områden som de där objekt med naturtypen har karterats.

De basiska berghällarna i undersökningsområdet har stora, nästan kala, ytor av berg i dagen. I svackor 

och sprickor där jord har samlats finns ett tunt växttäcke. Ofta finns det ett tunt lager av kalkgrus på 

hällarna, främst i nederkant. Dräneringen är dålig och delar av hällen står ofta under vatten under delar 

av året. I fältskikt kan nämnas arter som alvararv, alvargräslök, fjällgröe, fältmalört, grusbräcka, nagel

ört, hällfibbla, vit fetknopp och tulkört. På hällen växer ofta tätt med kuddar av mossor och lavar (olika 

arter av Cetraria och Cladonia).

De basiska berghällarna på Hejnum hällar och Forsvidar är större än de på centrala File hajdar. Det 

beror på att de på Hejnum hällar och södra delen av Forsvidar hävdas genom bete medan det på File 

hajdar har ansamlats förna under tallar och buskar och bildat ett tunt jordskikt.

De Basiska berghällar med högst naturvärde inom undersökningsområdet är de som under lång tid har 

haft stabila ljus och vattenförhållanden. I nederkanten av dessa kan sällsynta mossor och lavar påträf

fas. 

Svårigheter

Naturtypen Basiska berghällar skiljs från andra naturtyper i undersökningsområdet (utom Karsthällmar-

ker) genom att berg i dagen eller berghällar med lavar och mosskuddar täcker mer än 50 % av marky

tan. Mindre fläckar av Basiska berghällar förekommer inom andra naturtyper, framför allt Alvar, och för 

att naturtypen ska skiljas ut krävs att ytan som domineras av berg i dagen eller lavtäckta berghällar 

är minst 100 m2 stor. Det finns också viss förväxlingsproblematik med Kartshällmarker. Enstaka eller 
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4otydliga karstsprickor är vanligt förekommande även i de basiska berghällarna. Områden som karak

täriseras av förekomst av karst och där karstsprickor finns i större del av området har klassats som 

Karsthällmarker. Basiska berghällar som förekommer i skogsmark med en krontäckning över 30 % har 

inte avgränsats utan ingår som element i de träddominerade naturtyperna.  

Bevarandestatus

Basiska berghällar förekommer i boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är före

komstarealen 10 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är 11 km2 (referensvärdet är den 

area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärdering 

bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning, otillfredsställande status vad gäl

ler förekomstareal, dålig status med försämring vad gäller kvalitet och framtidsutsikter. Den samlade 

bedömningen för naturtypen i boreal region är dålig status med försämring. Upphörd hävd och igenväx

ning påverkar naturtypens kvalitet negativt och på Gotland anses naturtypens framtidsutsikter vara 

hotade av kalkbrytning.

77 Basisk berghäll med typisk vegetation av små mosskuddar. I sprickorna där lite jord samlas kan även andra växter rota sig.
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46210 Kalkgräsmarker 
Beskrivning

Naturtypen Kalkgräsmarker utgörs av torra till friska hävdpräglade kalkrika gräsmarker nedom trädgrän

sen. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet men kan vara stadd i igenväxning. Hävd

gynnade arter ska finnas. Naturtypen ska inte vara påtagligt påverkad av näringstillförsel, igenväxning 

eller felaktig skötsel. Krontäckning av träd och buskar ska inte överstiga 30 %. Kalkgräsmarker har ett 

mycket stort inslag av örter. Miljöerna är i regel mycket artrika och kan ibland vara viktiga orkidélokaler. 

Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. Artsammansättningen 

varierar med markfuktigheten.

I undersökningsområdet

Kalkgräsmarker förekommer i mindre omfattning i undersökningsområdet. Naturtypen är mest spridd 

på Forsvidar men förekommer även på Hejnum hällar och File hajdar. De områden som utgörs av 

naturtypen är relativt små. Det som karaktäriserar kalkgräsmarkerna i undersökningsområdet är att de 

är öppna, artrika gräsmarker där marken mer eller mindre täcks av sammanhängande vegetation. Ofta 

växer det enstaka träd och buskar i kalkgräsmarkerna. Vegetationen är artrik. Vanliga arter i fältskiktet 

är bland andra ängshavre, älväxing, brudbröd, brudsporre, sankt pers nycklar, rosettjungfrulin, fältsippa, 

jordtistel NT och axveronika. Kalkgräsmarker kan vara torra till friska, i undersökningsområdet är de ofta 

relativt torra. En del av de karterade områdena kan eventuellt ha varit Alvar under perioder av hävd eller 

då marken av andra orsaker varit mer öppen.

Svårigheter

Att skilja mellan Kalkgräsmarker och Alvar kan 

vara problematiskt. Dessa två naturtyper skiljs åt 

genom att Kalkgräsmarker har ett fältskikt där gräs 

och örter täcker mer än 50 % av markytan medan 

Alvar har ett glesare fältskikt. Det finns i under

sökningsområdet många gränsfall där täckningen 

är nära 50 %, särskilt där Alvar håller på att växa 

igen. En del Kalkgräsmarker i inventeringsområdet 

kan tidigare ha varit Alvar men när betet har upp

hört har förnaansamlingen gjort att ett tjockare 

jordtäcke långsamt utvecklats och täckningen 

av gräs och örter blivit så högt att marken nu kan 

karteras som Kalkgräsmarker. I dessa fall finns det 

fortfarande ett tydligt inslag av hävdgynnade arter 

som medför att området klassas som gräsmark 

trots att den inte aktivt betas. Inventeringen gjor

des tidigt på säsongen och det är möjligt att en 

78. Johannesnycklar förekommer sällsynt på kalkgräsmar-
kerna i undersökningsområdet.
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4del gränsfall skulle bedömts annorlunda vid en inventeringstidpunkt senare på säsongen när vegetatio

nens täckning är lite större. 

I en del fall kan gränsdragningen mot blötare naturtyper som Fuktängar och Rikkärr vara svår att dra. I 

undersökningsområdet är kalkgräsmarkerna relativt torra och saknar den starr och blåtåteldomine

rade vegetation som finns i de blötare naturtyperna. 

I NILSmanualen finns ett poängsystem som används för att skilja Kalkgräsmarker från andra öppna 

gräsmarker, t.ex. Silikatgräsmarker. Då hela undersökningsområdet karaktäriseras av kalkberggrunden 

och kalkgynnade arter är vanligt förekommande så har i stort sett alla öppna torra till friska gräsmarker 

karterats som Kalkgräsmarker. I de fall täckningen av gamla och/eller hävdpräglade enar är över 5 % 

har marken istället karterats som Enbuskmarker. Vid krontäckning högre än 30 % har marken karterats 

som Trädklädd betesmark. 

Bevarandestatus

Kalkgräsmarker förekommer i alpin, boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är fö

rekomstarealen 140 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är 560 km2 (referensvärdet är 

den area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärde

ring bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning och dålig status med försäm

ring vad gäller förekomstareal, kvalitet och framtidsutsikter. Den samlade bedömningen för naturtypen 

i boreal region är dålig status med försämring. 

6280 Alvar 
Beskrivning

Naturtypen Alvar karaktäriseras av ett tunt eller obefintligt jordtäcke på kalkhällar. Markvegetationen 

är tydligt påverkad av hävd eller annan störning samt återkommande torkstress. Vegetationen varierar 

beroende på mark och vattenförhållanden (kornstorlek, jorddjup, markrörelser mm). Alvar utgörs ofta 

av en mosaik av små hällar, grusig vittringsjord, jordfyllda sprickor i berget, vätar och svagdränerad mark 

med uppfrysningsrörelser. Växttäcket är artrikt men glest. Naturtypen Alvar har ofta en särpräglad flora 

och fauna med arter som är anpassade efter kalken och den återkommande torkstressen. Naturtypen 

ska inte vara påtagligt påverkad av näringstillförsel, igenväxning eller felaktig skötsel. Hydrologin ska 

vara naturlig.

I undersökningsområdet

En stor del av undersökningsområdet utgörs av mark som saknar eller har ett mycket tunt jordskikt. 

I den mån dessa marker hävdas kommer naturtypen att vara just Alvar. Därför utgörs en stor del av 

Hejnum hällar och södra delen av Forsvidar där marken hävdas genom bete av Alvar. I områden där 

hävd inte sker har fältskiktet slutit sig och att ett träd och buskskikt utvecklats. Många gånger har det 

inneburit att marken idag är att klassas som Kalkgräsmarker, Enbuskmarker eller till och med Trädklädda 

betesmarker. På File hajdar finns en del Alvar som är öppna på grund av naturgivna förutsättningar 

snarare än hävd, s k naturalvar. Att alvarmarkerna i området är fortsatt öppna beror på de mycket kärva 
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4förhållandena som råder på vittringsjordar med uppfrysningsrörelser och torkstress. I en del fall är det 

annan typ av störning, t ex terrängkörning, som fördröjer igenväxningen.

Alvarmarkerna karaktäriseras av gles vegetation med stort inslag av blottat kalkgrus. Det är främst 

torra marker men det finns i undersökningsområdet även vätar (både grusvätar och vegetationsklädda 

vätar) samt uppfrysningsmarker. Fårsvingel, backtimjan NT, ljus solvända NT, färgmåra, spåtistel, bergs

krabba och grå småfingerört är vanliga arter i fältskiktet. På alvaren finns i varierande grad buskar, både 

enbuskar och andra arter som slån och vägtorn. Den stora blomrikedomen på de Alvar som har ett lågt 

betestryck eller inte hävdas alls är attraktiv för många insekter, bland annat fjärilar och bin födosöker 

här. I vittringsgrus förekommer mer sällsynta växtarter som gotlandssolvända NT, kalknarv VU och svärd

krissla VU.

Svårigheter

Alvarmarkerna i undersökningsområdet är i många fall igenväxande med en artsammansättning som 

Alvar men med ett tätare vegetationstäcke vilket gör att de i nuvarande skick mer liknar Kalkgräsmarker. 

I de fall gräs och örter täcker mer än 50 % av markytan och det finns ett tunt jordskikt så har marken 

karterats som Kalkgräsmark. Det finns även marker där markvegetationen är att klassa som Alvar men 

där det finns en krontäckning av äldre träd och buskar som överstiger 30 %. Dessa marker har förts till 

Trädklädd betesmark. Dock ingår ofta mindre grupper av träd och buskar i naturtypen Alvar.  

79. Öppet grusalvar på Hejnum hällar karaktäriseras av gles markvegetation där kalkgruset lyser igenom.
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4Naturtypen Alvar skiljs från Basiska berghällar genom att berg i dagen täcker mindre än 50 % av marky

tan. Basiska berghällar förekommer ofta i mosaik med Alvar och det är bara då hällarna är tillräckligt 

stora som de karterats som en egen naturtyp. 

Bevarandestatus

Alvar förekommer i boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är förekomstarealen 

61 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är 100 km2 (referensvärdet är den area som 

behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärdering bedömdes 

naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning och dålig status med försämring vad gäller 

förekomstareal, kvalitet och framtidsutsikter. Den samlade bedömningen för naturtypen i boreal region 

är dålig status med försämring. Upphörd hävd och igenväxning påverkar naturtypens kvalitet negativt 

och på Gotland anses naturtypens framtidsutsikter vara hotade av kalkbrytning.

6410 Fuktängar 
Beskrivning

Naturtypen Fuktängar utgörs av hävdpräglad fuktig mark med blåtåtel eller starr nedom trädgränsen. 

Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning 

av träd och buskar ska inte överstiga 30 %. Fuktängar kan förekomma på såväl kalkrika som sura jordar 

och artsammansättningen därför variera en hel del mellan olika fuktängar. Naturtypen ska inte vara 

påtagligt påverkad av näringstillförsel, igenväxning eller felaktig skötsel. Hydrologin ska vara naturlig. 

Naturtypen Fuktängar kan vara mycket örtrika och ibland hysa ovanliga växter. Örtrikedomen gör dem 

viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. De har också mycket stor betydelse för fågellivet.

I undersökningsområdet

På Forsvidar finns stora sammanhängande områden med Fuktängar. På File hajdar förekommer Fukt-

ängar som betydligt mindre objekt, spritt i området. På Hejnum hällar har naturtypen endast karterats 

längs stranden av Tingstäde träsk och små objekt centralt i området. Naturtypen förekommer ofta med 

inslag av Rikkärr och Agkärr.

Vegetationen dominaras av älväxing, blåtåtel och olika starrarter. Inslaget av ängsvädd, krissla och 

andra örter är stort. Fuktängarna i området har överlag en artrik flora, ofta med olika orkidéarter och 

ibland med majviva NT. Fuktängarna på File hajdar hävdas inte och har inte gjorts så under överskådlig 

tid. Detsamma gäller dem i norra delen av Forsvidar. De små objekten med fuktäng har en begränsad 

betydelse för fågellivet. För att ha betydelse för fågellivet krävs att det är stora sammanhängande 

områden av naturtypen, som i norra delen av Forsvidar, men även här är igenväxningen påtaglig och 

områdets betydelse för fågellivet oklar. 

Svårigheter

Det kan vara svårt att skilja Fuktängar från Rikkärr, Kalkgräsmark och alvarvätar. För att skilja Fuktängar 

från Rikkärr har blåtåtel, knappag och axag använts. De objekt som har en markvegetation dominerad 

av blåtåtel har karterats som Fuktäng. De objekt som har ett stort inslag av knappag och/eller axag har 
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4karterats som Rikkärr. Även förekomst av rikkärrsindikerande brunmossor, bl a olika Scorpidiumarter, 

har använts för att skilja Rikkärr från Fuktängar. I undersökningsområdet är kalkgräsmarkerna relativt 

torra och saknar den starr och blåtåteldominerade vegetation som karaktäriserar Fuktängar. Fuktängar 

har en tätare, sammanhållen markvegetation som domineras av starr och blåtåtel till skillnad från al

varvätar som ofta har en glesare markvegetation av andra arter. I Fuktängar finns även en viss jordmån 

vilket saknas i alvarvätar där kalkgrus och kalklera ofta syns genom den glesa markvegetationen. 

Bevarandestatus

Fuktängar förekommer i alpin, boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är före

komstarealen 274 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är 1 100 km2 (referensvärdet är 

den area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärde

ring bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning och dålig status med försäm

ring vad gäller förekomstareal, kvalitet och framtidsutsikter. Den samlade bedömningen för naturtypen 

i boreal region är dålig status med försämring. Upphörd hävd och igenväxning påverkar naturtypens 

kvalitet negativt.

7210 Agkärr 
Beskrivning

Naturtypen Agkärr karaktäriseras av förekomsten av ag som växer i områden med hög grundvattennivå 

eller öppet vatten i kalkrika områden. Det kan vara kalkrika kärr, sjöpartier eller annan fuktig mark. Na

turtypen förekommer främst i strandzonen vid kalkrika vatten, på våta ängar som brukas extensivt och 

i kärrpartier med viss källpåverkan. Naturtypen kan utgöras antingen av nästintill enartssamhällen med 

80. Fuktäng med frodig gräs- och starrvegetation på File hajdar.



144

4ag eller, om marken hävdas, artrika samhällen där ag växer tillsammans med olika starr och orkidéar

ter. Agkärr kan vara både öppna och trädklädda. 

Naturtypens hydrologi och vattenkemi ska inte vara påtagligt påverkad av mänskliga ingrepp. Vattnet 

ska inte vara eutrofierat. Det kan förekomma en viss hävdpåverkan.

I undersökningsområdet

Agkärr förekommer främst i några större områden centralt på Filahajdar och i mindre områden på Fors

vidar. På Hejnum hällar har naturtypen endast karterats längs stranden av Tingstäde träsk och några 

små objekt centralt i området. I de flesta Agkärr i undersökningsområdet är agen dominerande, det 

finns dock ofta en zon av rikkärrsvegetation eller fuktängsvegetation runt kanterna. 

Agkärren är de blötaste miljöerna i undersökningsområdet och de enda platser där vattenspeglar finns 

under en stor del av året. Under de torraste sommarmånaderna är dock även agkärren ganska torra. En 

art som förekommer i de flesta Agkärr i undersökningsområdet är höstspira.

81. Agkärrens vattenspeglar är viktiga platser för områdets vilt.
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4Svårigheter

Agkärr är en relativt lätt naturtyp att skilja ut. Då det är förekomsten av ag i nuläget som har avgjort om 

det är ett Agkärr eller inte har hänsyn inte behövts tas till huruvida det tidigare varit Rikkärr och om det 

är önskvärt med åtgärder som återskapar den naturtypen. 

Bevarandestatus

Agkärr förekommer i boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är förekomstarealen 

75 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är detsamma (referensvärdet är den area som 

behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärdering bedömdes 

naturtypen ha en gynnsam status. På Gotland ökar arealen Agkärr då ag breder ut sig i det som tidigare 

var Rikkärr när hävden upphör. 

7230 Rikkärr 
Beskrivning

Naturtypen Rikkärr karaktäriseras av en hög grundvattennivå och ständig tillförsel av mineralrikt vatten 

från omgivningen. pH värdet är 6 eller högre. Rikkärren är ofta näringsbegränsade då kalcium komplex

binder fosfat. Torvdjupet är ofta grunt och byggs upp av rikkärrsindikerande brunmossor eller i vissa 

fall av vitmossor. Strukturer som tuvor, strängar, flarkar och källkupoler kan förekomma. Vegetationen 

domineras av olika stråväxter och örter. Både öppna och trädklädda rikkärr inkluderas i naturtypen. 

Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd, särskilt i södra Sverige. Många rikkärr som idag 

inte betas håller på att växa igen till sumpskog.

Naturtypen ska inte vara påtagligt påverkad av näringstillförsel, Naturtypens hydrologi, vattenkemi eller 

näringsstatus ska inte vara påtagligt påverkad av mänskliga ingrepp. 

I undersökningsområdet

I det undersökta området förekommer Rikkärr i mindre omfattning på Forsvidar och File hajdar. Det rör 

sig om ganska små objekt. Utöver de karterade områdena förekommer mindre element med rikkärrsve

getation, mindre än minsta karterbara enhet, i anslutning till Agkärr och andra blöta miljöer. 

Rikkärren karaktäriseras av arter som axag, knappag, majviva NT, tätört, näbbstarr, kärrknipprot och 

en rad olika brunmossor t ex korvskorpionmossa. Rikkärren i undersökningsområdet är för det mesta 

öppna. Mindre områden med rikkärrsvegetation finns även i blöta bryn mot skog. Rikkärren i området 

har överlag en mycket artrik flora.

Svårigheter

Det kan vara svårt att skilja Rikkärr från Fuktängar, Agkärr, Fuktängar, Kalkgräsmark och alvarvätar. För 

att skilja Rikkärr från Fuktängar har blåtåtel, knappag och axag använts. De objekt som har en markve

getation dominerad av blåtåtel har karterats som Fuktäng. De objekt som har ett stort inslag av knapp

ag och/eller axag har karterats som Rikkärr. Även förekomst av rikkärrsindikerande brunmossor, bl a  

olika Scorpidiumarter, har använts för att skilja Rikkärr från Fuktängar. Objekt vars vegetation i dags

läget domineras av ag har karterats som Agkärr.  Kalkgräsmarkerna i undersökningsområdet är relativt 
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4torra och saknar både torvbildande rikkärrsmossor och den karaktäristiska rikkärrsvegetationen med 

knappag och axag samt stort inslag av kärrarter som identifierar Rikkärr. Liksom Fuktängar har Rikkärr 

en tätare, sammanhållen markvegetation till skillnad från alvarvätar som ofta har en glesare markvege

tation av andra arter.  

Bevarandestatus 

Rikkärr förekommer i alpin, boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är förekomst

arealen 720 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är 750 km2 (referensvärdet är den 

area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärdering 

bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning och otillfredsställande status med 

försämring vad gäller övriga parametrar (förekomstareal, kvalitet och framtidsutsikter). Den samlade 

bedömningen för naturtypen i boreal region är otillfredsställande status med försämring. Upphörd hävd 

och igenväxning påverkar naturtypens kvalitet negativt.

8240 Karsthällmarker
Beskrivning 

Naturtypen Karsthällmarker utgörs av kalkhällar med djupa sprickor som är tydligt utvidgade genom 

karstprocesser. Jordtäcket ska inte vara täckande och det ska finnas berg i dagen. Vegetationen är 

gles och dominerad av fetbladsväxter, ettåriga örter, lavar och kuddbildande mossor. Vegetationen är 

präglad av återkommande torkstress. Det som skiljer naturtypen från Basiska berghällar är förekomsten 

av karstsprickor. I sprickornas botten kan det finnas fukthållande jord där buskar, örter och kalkgynnade 

ormbunkar kan växa i skydd mot vind, stark solstrålning och bete. Naturtypen ska inte vara påtagligt 

påverkad av näringstillförsel eller igenväxning. Krontäckning av träd och buskar ska inte överstiga 30 %. 

Karsthällmarker är ofta små och förekommer i mosaik med Alvar och Basiska berghällar.

I undersökningsområdet

I det undersökta området förekommer relativt stora och välutvecklade Karsthällmarker framför allt i 

södra delen av Hejnum hällar. Enstaka Karsthällmarker finns även i  södra delen av Forsvidar och västra 

delen av File hajdar. De områden som har karterats som Karsthällmarker är ofta små och förekommer i 

mosaik med andra naturtyper. Utöver de objekt som har karterats finns en hel del objekt som är mindre 

än minsta karterbara enhet samt en hel del karsthällar som har ett tunt växttäcke eller för hög kron

täckning. Dessa ligger företrädesvis i samma områden som de där objekt med naturtypen har karterats.

Karsthällmarkerna i undersökningsområdet har mer eller mindre välutvecklade karstsprickor. I och i 

anslutning till dessa växer arter som svartbräken, murruta, blåsippa och tulkört. På hällen växer ofta 

tätt med kuddar av lavar och mossor. 

Karsthällmarkerna på Forsvidar och Hejnum hällar är större än de på File hajdar. Det beror på att de på 

Forsvidar och Hejnum hällar hävdas genom bete medan det på File hajdar har ansamlats förna under 

tallar och buskar och bildat ett tunt jordskikt.



147

482. Karaktäristiska karstsprickor som 
bildats genom en vittringsprocess.  
Här syns också spåren efter sniglarnas 
bete närmast sprickorna. På dagen 
gömmer sig sniglarna från solen nere 
i sprickorna, de hinner därför inte beta 
så långt från sprickorna.  
Det ger en karaktäristisk beteshorisont  
i moss- och lavvegetationen.

152
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4De Karsthällmarker med högst naturvärde inom undersökningsområdet är de som under lång tid har 

haft stabila ljus och vattenförhållanden. I dessa kan sällsynta mossor och lavar påträffas. 

Svårigheter

Många karsthällar i undersökningsområdet har ett träd och buskskikt med krontäckning över 30 %. 

Träd och buskskiktet är ofta gammalt och kan därför inte sägas vara av igenväxningskaraktär.  Därför 

har dessa marker karterats som trädbärande naturtyper. Mindre fläckar av Karsthällmarker förekommer 

inom andra naturtyper, framför allt Alvar, och för att naturtypen ska skiljas ut krävs att ytan som domi

neras av berghällar är minst 0,1 ha stor. 

Karsthällmarker och Basiska berghällar förekommer tillsammans och det är inte alltid självklart vilket 

som är det ena och det andra. Enstaka eller otydliga karstsprickor är vanligt förekommande även i de 

basiska berghällarna. Områden som karaktäriseras av förekomst av karst och där karstsprickor finns i 

större del av området har dock klassats som Karsthällmarker.  

Bevarandestatus

Karsthällmarker förekommer i boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är före

komst arealen 5,6 km2. ArtDatabankens referensvärde för boreal region är detsamma (referensvärdet 

är den area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvär

dering bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning, förekomstareal och kvalitet 

och otillfredsställande status med försämring vad gäller framtidsutsikter. Den samlade bedömningen 

för naturtypen i boreal region är otillfredsställande status med försämring. Det senare grundar sig i ett 

ökat exploateringstryck, dvs en ökad risk för kalkbrytning, särskilt på Gotland där en stor del av karst

hällmarkerna finns. 

9010 Taiga 
Beskrivning

Taiga är skog som karaktäriseras av naturlighet. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna 

bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Det kan finnas spår av 

plockhuggning och annan mänsklig aktivitet men skogarna ska aldrig ha kalavverkats. Det ska finnas 

gamla träd, död ved och en kontinuitet de aktuella trädslagen. Naturtypen utgörs oftast av gammal 

skog men kan också vara yngre successionsskog som utvecklas naturligt efter brand eller stormfällning. 

Om skogen utgörs av yngre successionsstadier ska det ändå finnas egenskaper och strukturer som är 

typiska för naturskog. Skogen ska inte vara påtagligt påverkad av markavvattning eller näringstillförsel. 

Naturtypen Taiga hyser vanligen en mängd rödlistade arter som gynnas av lång skoglig kontinuitet, 

gamla träd, död ved eller brandfält och successioner efter brand.

I undersökningsområdet

En stor del av File hajdar har karterats som Taiga. På Forsvidar och Hejnum hällar finns endast mindre 

områden. Markerna är magra, med ett mycket tunt jordskikt. Trädskiktet domineras helt av tall. Endast 

mindre inslag andra trädslag finns, t ex oxel och gamla senvuxna grankloner. Trädkontinuiteten är san
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4nolikt mycket lång. En del av skogarna i undersökningsområdet kan i varierande grad ha använts för 

utmarksbete. Eventuell hävd har dock upphört sedan länge och de flesta skogsbestånd karaktäriseras 

idag snarare av skogsstrukturerna med naturlig föryngring och skogsdynamik än av hävd.  Här finns gott 

om naturskogsliknande strukturer; naturlig åldersfördelning i trädskiktet (dock saknas riktigt gamla 

träd), luckighet och gruppställdhed samt rikligt med död ved. Det finns en lång kontinuitet av tall i om

rådet även om den kanske inte alltid varit skogsbildande. 

Spår efter skogsbruksåtgärder finns i en del av bestånden (plockhuggning, friställning av träd). Detta 

syns som gamla stubbar och avsaknad av riktigt gamla träd.

Markvegetationen är ofta gräsdominerad med lundskafting, piggrör, liljekonvalj och stenbär. På torr

rare marker är mjölon dominerande och i gläntor en artsammansättning som påminner om Alvar eller 

Kalkgräsmarker. 

På de senväxta granarna växer gammelgranslav och kattfotslav. I ett begränsat område på File hajdar 

växer även ringlav VU. Tallticka förekommer spritt men endast enstaka. Ett stort antal rödlistade svam

par som bildar mykorrhiza med tall och gran finns i undersökningsområdet. Den rödlistade smedbock

en NT förekommer också spritt i området.  

Svårigheter

En del mark i undersökningsområdet kan i varierande grad ha använts som utmarksbete och att häv

den i upphörde för mycket länge sedan gör att skogsmarken befinner sig i ett successionsstadie mellan 

Trädklädd betesmark och Taiga. De skogsbestånd som idag främst karaktäriseras av naturskogsstruk

turer, naturlig föryngring och skogsdynamik har karterats som Taiga även om det kan finnas spår efter 

tidigare hävd. Denna bedömning har helt och hållet gjorts utifrån dagsläget utan hänsyn tagen till att 

ett skogsbete i en del fall hade varit önskvärt ur naturvårdssynpunkt. I en del av bestånden syns spår 

efter produktionshöjande skogsbruksåtgärder som utförts någon gång mellan 1940tal och 1970tal. 

I de fall det trots dessa ingrepp finns ett stort inslag av naturskogsstrukturer har bestånden karterats 

som Taiga men gränsen mot produktionsskog som inte når upp till Natura 2000naturtyp har inte varit 

lätt att dra. 

83. Gammal skog med många naturskogsstrukturer och naturlig dynamik finns det gott om på File hajdar. Dessa miljöer har 
karterats som Taiga.
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4Bevarandestatus

Taiga förekommer i alpin, boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige är förekomst

arealen 13 300 km2. ArDatabankens referensvärde för boreal region är 35 000 km2 (referensvärdet är 

den area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärde

ring bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning, dålig status vad gäller kva

litet och framtidsutsikter samt dålig status med försämring vad gäller förekomstareal. Den samlade 

bedömningen för naturtypen i boreal region är dålig status med försämring. Den dåliga statusen beror 

främst på skogsbruket.

9050 Näringsrik granskog
Beskrivning 

Naturtypen Näringsrik granskog karaktäriseras av att den växer på näringsrik mark, antingen basisk 

berggrund eller mullrik brunjord. Gran utgör minst 50 % av grundytan. Markvegetationen präglas av 

näringsrika förhållanden och är därför artrik. Naturtypen förekommer i låglandet, i dalgångar eller slutt

ningar med finsediment och rörligt markvatten. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna 

bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Det kan finnas spår av 

plockhuggning men skogarna ska aldrig ha kalavverkats. Naturtypen utgörs oftast av gammal skog men 

kan också vara yngre successionsskog som utvecklas naturligt efter störning eller skötselåtgärder. Om 

skogen utgörs av yngre successionsstadier ska det ändå finnas egenskaper och strukturer som är ty

piska för naturskog. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet av de aktuella trädslagen. 

Skogen ska utvecklas genom naturlig föryngring och utsättas för naturliga störningar. Skogen ska inte 

vara påtagligt påverkad av markavvattning eller näringstillförsel.

Ofta finns det spår av tidigare markanvändning i form av bete, vedtäkt eller plockhuggning. Den snabba 

tillväxten gör dock att bestånden får en naturskogsliknande prägel relativt snabbt. 

I undersökningsområdet

Inom undersökningsområdet finns Näringsrik granskog i nordvästra delen av File hajdar. Det är en gran

dominerad skog med ett relativt stort inslag av lövträd. Skogen är flerskiktas och här finns gott om död 

ved. Fältskiktet är örtrikt och av högörtstyp. 

Svårigheter

Näringsrik granskog och Taiga är inte självklara att skilja från varandra. Enligt NILSmanualen ska Nä-

ringsrik granskog ha en grundyta av gran vara 50 % eller mer och marken näringsrik med ett lundartat 

fältskikt. Taiga däremot ska om den domineras av gran växa på näringsfattig mark. I det här fallet har 

markvegetationens karaktär styrt klassningen. 

Bevarandestatus 

Näringsrik granskog förekommer i alpin och boreal region. I den boreala regionen i Sverige är förekomst

arealen 746 km2. ArtDatabanlens referensvärde för boreal region är 3 000 km2 (referensvärdet är den 

area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 års utvärdering 
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4bedömdes naturtypen ha en gynnsam status vad gäller utbredning, otillfredsställande status vad gäller 

kvalitet, dålig status vad gäller framtidsutsikter och dålig status med försämring vad gäller förekomst

areal.  Den samlade bedömningen för naturtypen i boreal region är dålig status med försämring. Den 

dåliga statusen beror främst på skogsbruket.

9070 Trädklädd betesmark
Beskrivning

Naturtypen Trädklädd betesmark utgörs av trädklädda hagmarker och betad skog. Krontäckning av träd 

och buskar ska vara 30100 % och det ska finnas en tydlig hävdpåverkan. Det ska finnas en trädkon

tinuitet och en åldersspridning i trädskiktet med såväl gamla träd som föryngring av träd och buskar. I 

betad skog ska trädskiktet vara luckigt och det ska finnas gläntor med ett större ljusinsläpp. Ljusinsläp

pet är en viktig förutsättning för naturtypens naturvärde både i markvegetationen och på trädstammar 

och död ved. Naturtypen ska inte vara påtagligt påverkad av näringstillförsel, igenväxning eller felaktig 

skötsel. Det ska finnas arter som är knutna till betespåverkan i fältskiktet eller till solbelysta hagmarks

träd.

Trädklädda betesmarker kan förekomma på såväl torra som fuktiga marker som kan vara antingen 

näringsfattiga eller näringsrika och artsammansättningen varierar därför en hel del mellan olika träd

klädda betesmarker. Ett stort antal rödlistade arter är knutna till naturtypen.

I undersökningsområdet

En stor del av undersökningsområdet på Forsvidar och Hejnum hällar utgörs av Trädklädd betesmark. 

Naturtypen förekommer även i västra delen av File hajdar. Trädskiktet domineras av tall, ibland med ett 

inslag av senvuxna gamla grankloner. Eventuellt lövinslag utgörs av oxel och rönn, på Forsvidar även ek 

och hassel. Buskskiktet domineras av en. Död ved finns i varierande utsträckning.

På Hejnum hällar och Forsvidar finns en pågående hävd. Här finns dels relativt öppna marker med glest 

stående träd och dels mer slutna skogar med skogsbete. Välutvecklade skogsbeten med luckig och 

flerskiktad skog, betespåverkan i buskskikt och gläntor finns bland annat i norra delen av Hejnum hällar. 

I en del områden har röjningar och gallringar utförts. På File hajdar finns ett område med glest stående 

urgamla tallar och stora öppna ytor emellan. Trots att detta område inte betats under överskådlig tid 

har det karaktären av en öppen betesmark med trädskikt. 

Fältskiktet domineras av hävdgynnade arter.

Svårigheter

En del mark i undersökningsområdet kan i varierande grad ha använts som utmarksbete och att häv

den i upphörde för mycket länge sedan gör att skogsmarken befinner sig i ett successionsstadie mellan 

Trädklädd betesmark och Taiga. De skogsbestånd som idag främst karaktäriseras av naturskogsstruktu

rer, naturlig föryngring och dynamik har karterats som Taiga även om det kan finnas spår efter tidi

gare hävd. Denna bedömning har helt och hållet gjorts utifrån dagsläget utan hänsyn tagen till att ett 

skogsbete i en del fall hade varit önskvärt ur naturvårdssynpunkt. De trädbärande marker som idag har 
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4en pågående hävd har karterats som Trädklädd betesmark. Även marker där hävden upphört men där 

det är hävden som i första hand har format miljön så som den ser ut idag har karterats som Trädklädd 

betesmark liksom marker som kanske aldrig hävdats i större utsträckning men som trots det har de de 

strukturer och den artsammansättning som karaktäriserar Trädklädd betesmark.

Det som skiljer Trädklädda betesmarker från andra gräsmarker, i det här fallet främst Alvar och Enbusk-

marker är att krontäckningen överstiger 30 % och att det finns gamla träd. Ofta förekommer öppna 

marker i mosaik med glesa trädförband och dungar. Det kan då vara svårt att dra gränser mellan det 

ena och det andra. I en del fall har dessa marker varit mer öppna och i en del fall mer slutna. Att avgöra 

hur stor del av träd och buskskiktet som är av igenväxningskaraktär är svårt på marker där tillväxten är 

så långsam. Därför har många trädbärande betesmarker bedömts vara Trädklädda betesmarker även 

om det i en del fall ut naturvårdssynpunkt hade varit önskvärt att ta bort en del av träd och buskskik

tet.

Bevarandestatus 

Trädklädd betesmark förekommer i alpin, boreal och kontinental region. I den boreala regionen i Sverige 

är förekomstarealen 676 km2. Artdatabankens referensvärde för boreal region är 3 000 km2 (refe

rensvärdet är den area som behövs för att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus). Vid 2013 

års utvärdering bedömdes naturtypen ha en otillfredsställande status vad gäller utbredning medan öv

riga parametrar (förekomstareal, kvalitet och framtidsutsikter) bedöms ha dålig status med försämring  

Den samlade bedömningen för naturtypen i boreal region är dålig status med försämring. Den dåliga 

statusen beror främst på upphörd hävd.

84. På Hejnum hällar finns välutvecklade skogsbeten med gläntor, gruppställda träd, betespräglat buskskikt och hävdgynnad 
markvegetation. De har karterats som Trädklädd betesmark.
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4Övrig mark
I undersökningsområdet finns en del mark som inte utgör Natura 2000naturtyp. Dessa har karterats 

som Övrig mark. Det rör sig främst om skogsbestånd där produktionshöjande skogsbruksåtgärder så

som gallring har utförts, hyggen och ungskogar. På Hejnum hällar finns även en del upplag av jord och 

sten, utfodringsplatser samt bebyggelse som inte kvalar in som Natura 2000naturtyp. På File hajdar 

har Cementas stora kalkstenstäkt karterats som Övrig mark liksom ett par mindre kalkstenstäkter och 

på Hejnum hällar en grustäkt.

Generellt kan sägas att undersökningsområdet har en hög andel Natura 2000naturtyper sett i ett 

nationellt perspektiv. På de flesta håll i landet är andelen Övrig mark betydligt högre. 

I en del fall har skog karterats som Natura 2000naturtyp  även om det finns spår efter skogsbruksåt

gärder. Kanske har denna bedömning varit väl tillåtande. Dessa marker är dock i minoritet. 
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