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2Bilaga 2 Fridlysta arter

I denna bilaga beskrivs förekomsten av de fridlysta arter som påträffats i ansökningsområdet. 

Förekomsten sätts i relation till förekomst i referensområdet och ett större perspektiv. Även 

bevarandestatus beskrivs. 

Tabell 1. Arter inom ansökningsområdet som omfattas av Artskyddsförordningen. Vad gäller fåglar har endast de arter 

som enligt Naturvårdsverkets handbok ska prioriteras tagits med.

Förekomst och bevarandestatus av fridlysta arter inom ansök-
ningsområdet

Kärlväxter

NT Anacamptis 
pyramidalis

salepsrot Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.

Dactylorhiza 
incarnata

ängs
nycklar

Inom ansökningsområdet sjul fynd väster och nordost 
om aktivt täktområde. Inom ansökningsområdet före
kommer åtminstone tre olika varieteter; blodnycklar, äkta 
ängsnycklar och vaxnycklar.

Arten förekommer även i andra delar av det inventerade 
området, framför allt i nordvästra delen.

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande på 
Gotland. Arten förekommer i så gott som hela landet.

Epipactis 
atrorubens

purpur
knipprot

Inom ansökningsområdet talrikt förekommande på 
uppfrysningsmarker väster om täktområdet men även 
enstaka exemplar nordost om täktområdet.

Arten förekommer även i andra delar av det inventerade 
området, framför allt öster om den aktiva täkten. 

Arten är enligt Gotlands Flora tämligen allmänt förekom
mande på Gotland. Arten förekommer även på Öland 
samt i kalktrakter på fastlandet.

Gymnadenia 
conopsea

brud
sporre

Inom ansökningsområdet förekommer båda underar
terna (brudsporre och praktsporre) spritt och talrikt.

Arten förekommer spritt även i övriga delar av det inven
terade området, särskilt talrikt i fuktiga miljöer. 

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande på 
Gotland. Arten förekommer i så gott som hela landet.

NT Gymnadenia 
odoratissima

lukt
sporre

Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.
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2Hepatica 
nobilis

blåsippa Förekommer spritt i ansökningsområdet, både i skog, vid 
karster och kalkklippor och i bryn. Enstaka exemplar på 
den avbanade marken i anslutning till täktområdet.

Arten förekommer spritt även i övriga delar av det inven
terade området.

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande 
på Gotland. Arten förekommer i övrigt upp till mellersta 
Norrland.

VU Herminium 
monorchis

honungs
blomster

Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.

VU Inula ensifolia svärd
krissla

Inom ansökningsområdet: Väster om täktområdet finns 
en förekomst med ca 150 exemplar norr om vägen 
västerut och med enstaka exemplar på ytterligare två 
växtplatser väster om täktområdet

Inom inventeringen gjordes ett 40tal fynd på File hajdar 
och tolv fynd på Hejnum hällar. Växtplatserna på File 
hajdar ligger i östra halvan av referensområdet, både 
öster och väster om aktiv täkt. Flera av växtplatserna på 
File hajdar har 100tal exemplar. 

Arten är enligt Gotlands Flora mindre allmänt förekom
mande på norra Gotland och förekommer i Sverige 
endast här. Den gotländska förekomsten är nu sannolikt 
talrikare än tidigare under historisk tid men hotas trots 
det av litet utbredningsområde och förändrade livsmil
jöer. 

Neotinea 
ustulata

krutbrän
nare

Inom ansökningsområdet: Två fynd med enstaka exem
plar i gläntor väster om aktivt täktområde.

Inom inventerat område även påträffad med enstaka 
exemplar väster och öster om aktiv täkt samt på tre olika 
växtplatser på Hejnum hällar.

Arten är enligt Gotlands Flora tämligen allmänt förekom
mande på Gotland. Arten förekommer även på Öland 
och i östra Skåne.

Neottia nidus-
avis

nästrot Inom ansökningsområdet: Fyra fynd med enstaka till 
tiotal exemplar i skogsmark spritt i området.

Arten har enstaka växtplatser i övriga delar av inventerat 
område, både på File hajdar och på Hejnum hällar.

Arten är enligt Gotlands Flora tämligen allmänt förekom
mande på Gotland. Arten förekommer även i Syd och 
Mellansverige.



84

2 Neottia ovata tvåblad Ett 10tal fynd på öppen och fuktig mark inom ansök
ningsområdet

Öster om aktiv täkt förekommer arten välspridd, i övriga 
delar av inventerat område mer enstaka.

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande 
på Gotland. Arten förekommer i övrigt upp till mellersta 
Norrland.

Ophrys  
insectifera

flug
blomster

Inom ansökningsområdet: Tre fynd i öppna och friska
fuktiga miljöer nordost om aktiv täkt. Enstaka till tiotal 
exemplar på vardera växtplats.

Förekommer med flera växtplatser även öster om aktiv 
täkt, i övrigt glest spridd i det inventerade området.

Arten är enligt Gotlands Flora tämligen allmänt förekom
mande på Gotland. Arten förekommer även i kalktrak
ter i Skåne, Västergötland, Östergötland, Uppland och 
Jämtland.

Orchis  
mascula

sankt 
pers 
nycklar

Talrik och väl spridd i såväl ansökningsområdet som i 
övriga delar av inventerat område. 

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande på 
Gotland. Arten är allmän även på Öland och finns i övrigt 
spritt i södra Sverige.

Orchis militaris johannes 
nycklar

Ett fynd väster om aktiv täkt.

Förekommer med flera växtplatser även öster om aktiv 
täkt, i övrigt glest spridd i det inventerade området.

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande på 
Gotland. Arten finns även på Öland.

Platanthera 
bifolia

nattviol Talrik och väl spridd i såväl ansökningsområdet som i 
övriga delar av inventerat område. 

Variationen bland nattviolerna i området är stor. De flesta 
exemplar bestämdes till skogsnattviol. En del exemplar 
är mellanting mellan skogsnattviol och ängsnattviol. En
staka fynd av vad som tycks vara ängsnattviol hittades 
sydväst om aktiv täkt. Artbestämning dock osäker. 

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande på 
Gotland. Arten finns i övrigt i större delen av landet, utom 
nordligaste Norrland och fjälltrakterna.

Platanthera 
chlorantha

grönvit 
nattviol

Fem fynd med enstaka exemplar spritt i ansökningsom
rådet.

Arten förekommer spritt även i övriga delar av invente
ringsområdet.

Arten är enligt Gotlands Flora tämligen allmänt förekom
mande på Gotland. Arten finns även i Syd och mellan
sverige.
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2NT Primula veris majviva Tre fynd med sammanlagt ca 80 plantor i nordöstra delen 
av ansökningsområdet.

Totalt inom inventerat område: 30tal fynd på File hajdar 
och ett fynd på Hejnum hällar. Växtplatserna på File hajdar 
är koncentrerade till norra delen och östra halvan av refe
rensområdet.

Arten är enligt Gotlands Flora allmänt förekommande 
på Gotland. I övrigt förekommer arten i kalkområden från 
Skåne till Jämtland.

NT Pulsatilla 
patens

nipsippa Inom ansökningsområdet beräknas ca 700 plantor av 
nipsippa (grundat på inventeringsdata från 2004 och 
2015). Förekommer glest spridd i skogsmark, vägkanter, 
bryn och gläntor i hela området.  

Europas största bestånd av nipsippa NT finns på File hajdar. 

Populationen här uppskattas till ca 380 000 plantor varav ca 

350 000 inom referensområdet. Ungefär hälften av plantor
na växer inom befintligt Natura 2000område. Arten finns 

spridd men inte lika talrikt i större delen av referensområdet på 

File hajdar. På Hejnum hällar finns en mindre population om 

uppskattningsvis 1 300 plantor i anslutning till militärförråden 

och norr därom.

Arten är enligt Gotlands Flora sällsynt förekommande på 
Gotland. Arten förekommer även i Ångermanland. Sve
rige hyser ca 70% av populationen inom EU. I Ångerman
land har arten minskat under 1900talet. 

Fåglar

NT Alauda  
arvensis

sånglärka Arten är i första hand knuten till den avbandade marken 
längs med den aktiva täktens kant och flertalet par finns 
på avbanad mark som omfattas av det nuvarande till
ståndet. På de delar av ansökningsområdet där avbaning 
skett finns möjligen 12 par. 

Totalt inom referensområde bedöms det finnas ca 10 
häckande par, några par på avbanad mark längs den aktiva 
täktens kant, samt något enstaka par på alvarmark öster 
om täkten samt på alvarmark kring gamla brottet.

På Gotland uppskattades det år 2012 finnas ca 50000 
par sånglärka och i Sverige 800000 par (Ottosson m fl, 
2012).
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2NT Aquila chrysa-
etos

kungsörn Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.

VU Bubo bubo berguv Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.

Caprimulgus 
europaeus

natt
skärra

Spelande hanar noterades utspritt i hela ansöknings
området, men främst väster om den aktiva täkten. Arten 
bedöms häcka med 5 par.

Totalt inom det inventerade området bedöms det finnas 
ca 30 häckande par. Arten har en mycket hög popula
tionstäthet i området och förekommer överallt utom i de 
mest slutna skogsmiljöerna och de mest öppna alvar
markerna. Ca 30 spelande hanar samt flera honor hör
des i området natten mellan 1617/6 2015. Någon individ 
som flyttat på sig kan ha dubbelräknats, men generellt 
bedöms risken för dubbelräkning som låg. Dessutom 
gjordes flera spontana observationer under året av fåglar 
stötta från dagkvist.

På Gotland uppskattades det år 2012 finnas ca 1800 par 
nattskärra och i Sverige 7300 par (Ottosson m fl, 2012).

NT Dryocopus 
martius

spillkråka Inom ansökningsområdet observerades arten söder 
och väster om den aktiva täkten. 1 revir bedöms beröra 
ansökningsområdet, men det är oklart var själva bohålet 
är belägna.

Totalt inom det inventerade området bedöms det finnas 
24 häckande par vars revir helt eller delvis ligger inom 
området. Arten är väl spridd i områdets skogliga miljöer. 
Flera ej aktiva bohål hittade också.

På Gotland uppskattades det år 2012 finnas ca 250 par 
spillkråka och i Sverige 29000 par (Ottosson m fl, 2012). 

VU Emberiza 
citrinella

gulsparv Förekommer allmänt och spritt i brynmiljöer, buskmar
ker, gläntor och öppen mark i hela ansökningsområdet. 
Arten bedöms häcka med  5 par.

Totalt inom det inventerade området bedöms det finnas 
ca 50 häckande par. Arten är allmänt förekommande 
och väl spridd utom i de allra mest slutna skogliga mil
jöerna. 

På Gotland uppskattades det år 2012 finnas ca 30000 
par gulsparv och i Sverige 900000 par (Ottosson m fl, 
2012).

NT Haliaeetus  
albicilla

havsörn Arten omfattas av sekretess, se bilaga 5.
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2Lullula arborea trädlärka Inom ansökningsområdet bedöms det finnas 3 häckande 
par. Arten förekommer spritt i brynmiljöer, buskmarker, 
gläntor och öppen mark i hela ansökningsområdet.

Totalt inom det inventerade området bedöms det finnas 
1520 häckande par. Arten är allmänt förekommande 
och väl spridd utom i de allra mest slutna skogsmiljö
erna. 

På Gotland uppskattades det år 2012 finnas ca 300 par 
trädlärka och i Sverige 15000 par (Ottosson m fl, 2012).

Grod- och kräl-
djur

Bufo bufo vanlig 
padda

Inom ansökningsområdet: Vuxna individer finns spritt i 
området.

I övriga delar av inventerat område hittades reproduktion 
av padda i Slättflis provbrott, i Gamla brottet och i ett ag
kärr i norra delen. Vuxna individer finns spritt i området. 

Arten förekommer spritt på Gotland och relativt vanligt i 
större delen av landet utom fjälltrakterna.

Lissotriton 
vulgaris

mindre 
vattensa
lamander

Inom ansökningsområdet: Vuxna individer observerades i 
två mindre vattensamlingar väster om täktområdet. Vat
tensamlingarna är potentiella lekvatten.

I övriga delar av inventerat område hittades reproduk
tion av mindre vattensalamander i Slättflis provbrott 
och i Gamla brottet. Vuxna individer observerades i och i 
anslutning till Gamla brottet. 

Arten förekommer spritt på Gotland och relativt vanligt i 
större delen av landet utom nordligaste Norrland.

Insekter

NT Parnassius 
apollo

apollo
fjäril

Inom ansökningsområdet: Förekommer på de större 
sammanhängande öppna områdena väster om aktiv 
täkt. Totalt 8 exemplar noterades vid inventeringarna 
2015.

Inom inventeringen befanns arten vara väl spridd både 
på File hajdar och Hejnum hällar. 

Arten förekommer spritt på Gotland. Arten förekommer 
med två underarter, en på Gotland och en i övriga delar 
av landet. Arten förekommer utöver Gotland även på 
Öland och längs Östkusten upp till Stockholmstrakten. 
Tidigare har arten funnits spridd i hela Syd och Mel
lansverige men utbredningsområdet har minskat kraftigt 
under 1900talet. 
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2NT Phengaris 
arion

svart
fläckig 
blåvinge

Inom ansökningsområdet: Förekommer på öppen mark, i 
gläntor och i gles skog spritt i området. Totalt 10 exem
plar noterades vid inventeringarna 2015.

Inom inventeringen befanns arten vara talrik och väl 
spridd både på File hajdar och Hejnum hällar. 

Arten förekommer spritt på Gotland. Arten förekom 
tidigare lokalt i Götaland och östra Svealand. Artens 
utbredning på fastlandet har minskat kraftigt under de 
senaste 60 åren.  Öland och på Gotland har de starkaste 
populationerna av arten i hela Nord och Mellaneuropa.

VU Euphydryas 
aurinia

väddnät
fjäril

Väddnätfjärilen har en förekomst sydväst om den aktiva 
kalkstenstäkten på File hajdar som har varit känd sedan 
2014. Vid 2016 års inventering hittades 180 larvkolonier 
här, av dessa hittades 16 st (9%) inom ansökningsom
rådet. 

Förekomsten vid täkten utgör en del av en stor meta
population av arten och hänger samman med mycket 
talrika förekomster vid Högstenvät i nordvästra hörnet av 
undersökningsområdet samt i och kring fjärilsreservatet i 
södra delarna av Hejnum Kallgateområdet. 

Genom en omfattande fångståterfångst studie under 
våren 2017 konstateras att det sker ett utbyte mellan de 
olika dellokalerna i den metapopulation som berörs. Vid 
denna studie kunde det även konstateras att populatio
nen på File hajdar samt i Hejnum Kallgateområdet var 
betydligt större än vad som tidigare varit känt, då fler än 
10 000 vuxna fjärilar räknades in. 

Området utgör ett av två kända kärnområden för arten 
på Gotland, det andra ligger vid GothemNorrlanda. 

Arten förekommer även på Öland och i Mellansverige. 
På fastlandet har arten minskat påtagligt och försvunnit 
från många lokaler i söder.


