Titel: Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del A
Rapportnummer: 2018:19
Diarienummer: 511-1867-16
ISSN: 1653-7041
Rapportansvarig/Författare: Elina Ambjörnsson
Foto | omslagsbild: Britta Levin
Foto | baksida: Ö.t.h: Magnus Martinsson. N.t.v: Mattias Vejlens.
Kartbilder: © Länsstyrelsen i Gotlands län
© Lantmäteriet
© SGU
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län
Tryckår: 2018
Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby.

Rapporten finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gotland

2

3

Förord

4

Innehåll
FÖRORD .................................................................................................................................. 4
BAKGRUND OCH LÄSANVISNING .............................................................................................. 7
LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG ................................................................................................................. 7
DISPOSITION AV RAPPORTEN................................................................................................................ 7
LÄSANVISNING DEL A ......................................................................................................................... 8
1.

VARFÖR GRÖN INFRASTRUKTUR? .................................................................................... 9
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

SYFTE OCH ÖVERGRIPANDE MÅL ................................................................................... 13
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

ÖVERGRIPANDE SYFTE ......................................................................................................... 13
RAMVERK FÖR LANDSKAPSPLANERING AV NATURVÅRDSINSATSER ................................................. 14
KUNSKAPSUNDERLAG OM KVALITÉER I LANDSKAPET ................................................................... 14
UNDERLAG FÖR FYSISK PLANERING ......................................................................................... 15
MULTIFUNKTIONALITET INOM GRÖN INFRASTRUKTUR ................................................................ 16
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING ........................................................... 17

INTERNATIONELLA, NATIONELLA OCH REGIONALA MÅLSÄTTNINGAR OCH STRATEGIER . 19
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

VARFÖR BEHÖVS GRÖN INFRASTRUKTUR? ................................................................................. 9
VEM ÄR BERÖRD AV DETTA – LANDSKAPETS AKTÖRER? .............................................................. 10
AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................... 11
ARBETSSÄTT FÖR FRAMTAGANDE AV UNDERLAGET .................................................................... 11

INTERNATIONELLA KONVENTIONER OCH MÅL ........................................................................... 19
SVENSKA ÅTAGANDEN ......................................................................................................... 21
FRILUFTSMÅL..................................................................................................................... 23
REGIONALA STRATEGIER ...................................................................................................... 24

CENTRALA BEGREPP OCH METOD .................................................................................. 27
4.1
4.2
4.3

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGREPP ................................................................ 27
EKOSYSTEMTJÄNSTER – FÖR MÄNNISKANS SKULL ...................................................................... 30
ANALYSMETOD FÖR FRAMTAGANDE AV VÄRDETRAKTER ............................................................. 31

REFERENSER .......................................................................................................................... 34

5

6

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur bygger på ett
regeringsuppdrag som länsstyrelserna fick 2015. Arbetet med handlingsplanerna ska ske
enligt riktlinjer från Naturvårdsverket, och de ska rapporteras till regeringen i oktober
2018. Att bygga upp kunskap och skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen
är ett arbete som måste vara långsiktigt. De regionala handlingsplanerna är ett första steg
i detta arbete. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera landskapets biotoper,
strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära
områden, och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och
restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och
fysisk planering. Inga nya inventeringar görs inom ramen för uppdraget. Istället används
redan befintliga kunskaper och placeras i rätt sammanhang. Planerna ska bygga på
samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske,
och involvera det civila samhället.

Arbetet med grön infrastruktur är brett och rör sig över flera sektorsområden. För att göra
arbetet mer överskådligt, liksom för att göra det enklare att hitta relevant information så
har arbetet utformats som fyra delrapporter; del A, B och C.
Del A förklarar uppdragets övergripande delar; syfte, bakgrund, sammanhang, begrepp
och analysmetod. Del B beskriver länets förutsättningar för grön infrastruktur. Del C
beskriver nuläget för länets fyra olika fokusområden samt innehåller även en presentation
av det kartmaterial som arbetet med grön infrastruktur resulterat i.
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Del A utgör en beskrivning av bakgrund och sammanhang för Länsstyrelsernas uppdrag
för att arbeta med grön infrastruktur. Kapitlet redogör även för Länsstyrelsen i Gotlands
läns arbetssätt för att ta fram detta underlag.
I kapitel 1 beskrivs varför arbete för grön infrastruktur behövs, vilka som berörs av
arbetet, hur Länsstyrelsens arbete har gått till samt i vilket skede arbetet befinner sig
hösten 2018.
I kapitel 2 beskrivs syftet för arbetet med grön infrastruktur, samt de övergripande
delarna i Länsstyrelsernas uppdrag. Beskrivningen är översiktlig och har ett regionalt
perspektiv i fokus.
Kapitel 3 Här sammanfattas och beskrivs de olika målsättningar och strategier som
stödjer och ligger till grund för arbetet för grön infrastruktur, på såväl internationell som
nationell och regional nivå.
I kapitel 4 ges en övergripande beskrivning av de centrala begrepp som ligger till grund
för arbetet med grön infrastruktur samt den metod som använts för att ta fram
värdetrakter för fokusområdena våtmark och barrskog.
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En fungerande grön infrastruktur är avgörande för
bevarandet av den biologiska mångfalden,
ekosystemtjänsterna och ekosystemens
motståndskraft vid exempelvis
klimatförändringar.
Ekosystemtjänsterna är de produkter och tjänster
från naturens ekosystem som bidrar till
människans välbefinnande. Brist på
ekosystemtjänster medför ofta höga kostnader för
samhället. Exempelvis kan översvämningar
orsakas av brist på fungerande våtmarker och
skörd kan utebli eller minska vid brist på
pollinering. Vi har även ekosystemen att tacka för
rening av vatten och luft, vilket är särskilt viktigt
för de människor som vistas i städer.
Idag pågår en förlust av biologisk mångfald på
Gotland, i Sverige och globalt. Cirka tio procent
av Sveriges växter och djur är hotade. I många fall
9

är arterna en viktig del av basen för de ekosystemtjänster som vi människor behöver.
Därför blir vårt samhälle mer sårbart av förlusten av biologisk mångfald (Artdatabanken
2015; Miljödepartementet 2013). Vi har ett ansvar att bevara ekosystemen och den
biologiska mångfalden på Gotland för framtida generationer. Arbete för grön
infrastruktur är en väg som kan hjälpa oss med detta.

Alla aktörer som har påverkan på landskapet, både inom privat och offentlig sektor är
berörda av grön infrastruktur. Region Gotland är som Gotlands enda kommun är en
särskilt viktig aktör. Den kommunala verksamheten samt det kommunala ansvaret för
att besluta om mark- och vattenanvändning, det så kallade planmonopolet, gör regionen
till en viktig aktör i landskapet. Den regionala utvecklingsplanen samt översiktsplanen är
därmed betydelsefulla dokument.
En stor del av länet består av jordbruks- och skogsmark. Markägare och brukare av
skogs- och jordbruksmark är därmed mycket viktiga för den gröna infrastrukturen i länet.
Ideella föreningar med natur och friluftslivsinriktning och markägarorganisationer är
också viktiga företrädare för civilsamhället. I slutändan är det vi alla som är beroende av
grön infrastruktur och de tjänster som ekosystemen förser oss med.
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Underlaget i denna rapport omfattar Gotlands län. I arbetet med underlaget har
Länsstyrelsen fokuserat på frågor som har betydelse på regional nivå, eller som kan
påverkas av insatser på regional nivå.
Det finns många perspektiv på vad som är viktigt inom grön infrastruktur. I förhållande
till tillgängliga medel i form av tid och budget har det varit nödvändigt att avgränsa
antalet fokusområden i länet. I februari 2017 beslutade länsledningen därför om fyra
fokusområden som arbetet för grön infrastruktur i länet ska inriktas mot. Dessa fyra är
våtmark, alvarmark, skogsmark och friluftsliv (Wred 2017). Fokusområdena har valts ut
baserat på interna samråd på Länsstyrelsen i Gotlands län, en workshop med
naturvårdsorganisationer i länet och dialogmöten med samhällsbyggnadsförvaltningen på
Region Gotland. Fokusområdena har också valts ut utifrån deltagande i nationella
tematiska grupper inom arbetet för grön infrastruktur samt utifrån prioriteringar inom
Strategisk utvecklingsplan 2017–2019 (SUPÈ) och genomförandet av Strategi och
handlingsplan för skyddade områden som en resurs för friluftslivet 2017–2019.
I uppdraget till länsstyrelserna för grön infrastruktur beskrivs att varje länsstyrelse ska
framställa en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Arbetet med handlingsplanen
ska inbegripa att tillsammans med andra aktörer i landskapet identifiera insatsområden
och åtgärdsförslag för landskapets aktörer inom dessa områden. På grund av olika
omständigheter har Länsstyrelsen i Gotlands län inte kunnat utföra hela uppdraget. Istället
har arbetet fokuserat på att beskriva förutsättningar, identifiera utmaningar samt göra en
nulägesbeskrivning för länets fyra fokusområden samt ta fram planeringsunderlag för
dessa områden. Följden har blivit att resultatet av det regionala arbetet inte är en
handlingsplan, utan ett underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län.
I de kartanalyser som gjorts som en del av arbetet har tillgången till data i viss mån
inneburit begränsningar över vilka analyser som kunnat utföras. Särskilt ifråga om
alvarmarker och friluftsliv har tillgänglig data varit begränsad.

Arbetet med grön infrastruktur på Gotland har organiserats genom att en
projektsamordnare lett och samordnat arbetet. Projektsamordnarens arbetsroll har varit att
både följa det nationella arbetet och vägledningen samt samordna arbetet internt på
Länsstyrelsen. Med andra ord har arbetet organiserats med att projektsamordnare har det
övergripande ansvaret att driva arbetet framåt. För respektive fokusområde har det funnits
en intern referensgrupp, samt en samordnare som varit ansvarig för nulägesbeskrivning
för respektive fokusområde och samordning av respektive referensgrupp. Skogsstyrelsen
har varit representerad i arbetet med skog, som sammanfallit med revideringen av den
regionala strategin för formellt skydd av skog som tas fram under 2018/19. En stor del av
arbetet har gått ut på att samla och sammanställa information, som ligger till grund för
denna rapport.
Under 2016 fokuserade arbetet inom uppdraget på att konkretisera och avgränsa
uppdraget samt att förankra arbetet intern och externt. I slutet av år 2016 togs även
fokusområden fram, dessa beslutades i februari 2017. En viktig del av arbetet för grön
infrastruktur handlar om förankring med landskapets övriga aktörer. Ett initialt
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förankringsarbete har på Gotland främst ägt rumt i under 2016–2017. Syftet med
förankringsarbetet var att förankra arbetets start, samt att ta in input till projektet.
Exempel på aktörer som varit involverade eller deltagit i förankring på ett tidigt stadium
är Skogsstyrelsen, LRF, Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning, Gotlands
botaniska förening, Gotlands ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Gotland.
Under 2016 hölls totalt 24 externa och interna möten, workshops och avstämningar.
Arbetet under 2017 har fokuserat på mer konkret förankring av fokusområdena,
framtagande av möjliga analyser samt inventering av befintligt material som kan
användas till underlag och analyser. Under 2017 hölls totalt 19 externa och interna möten,
workshops och avstämningar. Ett förankringsarbete av denna rapport utförs under hösten
2018.
Hur planeringsunderlaget för respektive fokusområde har tagits fram presenteras i avsnitt
4.3 samt beskrivs i samband med att underlaget presenteras under nulägesbeskrivningen
för varje fokusområde i del C. Det är Länsstyrelsens avsikt att under kommande uppdrag
inom grön infrastruktur gå vidare och utifrån underlaget till handlingsplan ta fram
åtgärdsförslag tillsammans med landskapets aktörer och så småningom sätta
handlingsplanen i verket.
Styrgrupp för arbetet har bestått av Naturvårdsenheten på Länsstyrelsens i Gotlands läns
enhetschef, Anna-Lena Fritz.

Detta underlag till handlingsplan bör ses som ett första steg mot ökad hänsyn till
landskapets sammanhang i användningen av mark och vatten. Arbetet med grön
infrastruktur behöver därför bedrivas långsiktigt. Underlaget till handlingsplan är bara ett
första steg mot ett mer långsiktigt arbete och är en sammanställning av nuläget i Gotlands
län 2018 utifrån länets fyra fokusområden. För att arbetet ska nå resultat bedömer
Länsstyrelsen att ett utförligt arbete med tydliga och långsiktiga tidsramar behöver
bedrivas med landskapets aktörer, samt att detta arbete regelbundet behöver följas upp,
ses över i sin helhet och utvecklas genom att nya handlingsplaner upprättas med
regelbundna intervaller.
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Det övergripande syftet med grön infrastruktur är att bidra till bevarande av biologisk
mångfald, främja ekosystemens status och motståndskraft mot negativa förändringar och
därmed stärka ekosystemtjänster som är viktiga för samhället i stort. Detta utgör en
förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar och attraktiv region. Det är också en
förutsättning för att uppnå de lokala, regionala, nationella och internationella målen för en
hållbar utveckling (Naturvårdsverket 2015).
Syftet med det här underlaget till handlingsplan för grön infrastruktur är att var och en
som på något sätt planerar för mark- och vattenanvändning eller gör åtgärder som
påverkar natur- och livsmiljöer ska kunna använda underlaget för att bidra till en bevarad
och stärkt grön infrastruktur på landskapsnivå. Syftet är även att markägare och andra
berörda beslutsfattare ska kunna arbeta för att stärka de grundförutsättningar som krävs
för ett hållbart brukande och nyttjande av vårt landskap så att vi får en fungerande grön
infrastruktur, både på landsbygd och i tätort, på land och i vatten. De geografiska
kunskapsunderlag som presenteras i denna plan syftar till att öka förutsättningarna för att
få en gemensam värdebaserad målbild i landskapet. Denna målbild är tänkt att fungera
som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart brukande, hänsyn och fysisk planering,
vilka alla ger stöd åt varandra. Syftet är också att handlingsplanen ska fungera som ett
planeringsunderlag för beslut om markanvändning. Arbetet med grön infrastruktur är
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alltså ett prioriteringsverktyg, där insatser koncentreras till områden med höga värden,
eller till att förbättra förbindelsen mellan områden med höga värden.
Genom att alla tar hänsyn till grön infrastruktur bidrar vi också till:
• bevarande av biologisk mångfald
• fungerande ekosystem och ekosystemtjänster
• ett landskap som är bättre rustat för ett förändrat klimat

Det offentliga naturvårdsarbetet med exempelvis skydd, skötsel, och artinriktade åtgärder
är viktigt i arbetet med grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med detta underlag till
handlingsplan för grön infrastruktur är att stärka landskapsperspektivet i detta arbete, så
att insatserna på bästa sätt bidrar till att stärka de rumsliga sambanden i landskapet
(Naturvårdsverket 2015).
Ett av huvudargumenten för grön infrastruktur är strävan efter att bevara ekologiska
funktioner och processer för att gynna växter och djur, likväl som oss människor. Det
traditionella arbetssättet med punktinsatser för att upprätthålla kvalitéer har tyvärr visat
sig inte vara tillräckligt för att säkerställa och bevara dessa funktioner. Den natur med
höga värden som finns kvar i landskapet är idag i hög grad isolerad från annan natur med
höga värden. Detta gör att naturliga processer, såsom arters spridning, idag inte fungerar
tillräckligt bra.
Genom att poängtera behovet av en ökad täthet kvalitéer i landskapet för att naturliga
processer ska fungera kan naturvården effektiviseras. Markutnyttjande i landskapet kan
fortgå på ett sätt som gynnar mångfald och ekosystem i högre utsträckning och offentliga
insatser kan ytterligare riktas till att skapa förutsättningar för detta. I slutändan gynnas
alla landskapets aktörer av mer robusta ekosystem som fortsätter att tillgodose viktiga
ekosystemtjänster såsom mat, pollinering, rening av luft och vatten, klimatreglering och
översvämningsskydd. På så sätt blir samhället också bättre rustat att klara av framtida
utmaningar såsom exempelvis ett ändrat klimat.

Det ingår i Länsstyrelsernas uppdrag från regeringen att ta fram kunskapsunderlag.
Kunskapsunderlag tas fram i syfte att beskriva landskapets kvalitéer. Med kvalitet menas
både naturens egenvärde och det värde i form av bidrag till välfärden som naturen ger.
Underlagen ska vara av så pass hög kvalitet så att lämpliga bevarandeinsatser som
hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser ska kunna identifieras. Inga nya
inventeringar görs inom ramen för uppdraget. Istället används redan befintliga kunskaper
och placeras i rätt sammanhang.
Det långsiktiga målet är att:
1. Långsiktigt och hållbart förvalta landskapets miljöer, med specifika insatser för
arter och miljöer som är särskilt utsatta.
2. Bevara och utveckla funktioner hos ekosystemen som samhället får nytta av.
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En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn till landskapets sammanhang när nya
anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. Tillämpningen av de allmänna
hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken) och hushållningsbestämmelserna (3 - 4 kap
miljöbalken) är därför central för att grön infrastruktur ska beaktas i
markanvändningsbeslut.
Kunskapsunderlagen är utformade för att kunna användas i den fysiska planeringen enligt
plan- och bygglagen, i infrastrukturplanering samt vid prövningar enligt miljöbalken. I
dessa processer är miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar viktiga verktyg
för att grön infrastruktur ska beaktas vid markanvändningsbeslut. Underlaget är därför
utformat för att kunna bidra till en lämplig inriktning och för en bättre hantering av
landskapsekologiska samband och kumulativa effekter i MKB-processer.

Det är viktigt att uppmärksamma att denna rapport utgör planeringsunderlag. Detta
innebär att underlaget i sig inte har någon självständig juridisk verkan. Därför kan
underlaget endast indirekt påverka markanvändningen genom olika aktörers avvägningar
och agerande i prövning och planering.
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Multifunktionalitet är ett nyckelbegrepp i arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Ekosystem levererar samtidigt många olika tjänster och nyttor. Denna
multifunktionalitet finner man sällan i tekniska lösningar som ofta designas för att lösa ett
problem. Detta ställer beslutsfattare och planerare inför en delvis ny utmaning att
samordna insatser och aktiviteter. Det är rimligt att anta att träd och urban grönska som
bidrar till temperaturreglering också tillför andra värden till dem som bor i staden.
Att arbeta med utgångspunkt i en grön infrastruktur tillför ett mervärde både genom att
befintliga insatser samordnas och effektiviseras, och genom att landskapssammanhang
som hittills blivit förbisedda uppmärksammas. En tumregel är att med ökad biologisk
mångfald så ökar utbudet av ekosystemtjänster platsen kan leverera.

Att arbeta med utgångspunkt i grön infrastruktur tillför ett mervärde både genom att
befintliga insatser samordnas och effektiviseras, och genom att landskapssammanhang
som tidigare varit förbisedda uppmärksammas.
Exempelvis kan det sammanlagda värdet i en ekosystembaserad dagvattenlösning vara
både stort och osynligt i en beslutssituation. Här finns också synergier som kan tas
tillvara. En restaurerad våtmark kan hjälpa problem med tillgång till dricksvatten, och
samtidigt reglera det lokala klimatet under värmeperioder, vara en vacker plats för
rekreation och lek (med t.ex. fågelsång och blommande orkidéer). Sammanlagt kan
åtgärden öka attraktiviteten för området.
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Hållbart brukande och åtgärder i landskapet är av avgörande betydelse för att nå målen i
arbetet med grön infrastruktur. Delaktighet från de aktörer som verkar i landskapet är av
avgörande betydelse för att uppnå detta. Det är Länsstyrelsens avsikt att utifrån det
underlag som denna rapport utgör initiera ett samverkans- och förankringsarbete med
landskapets aktörer. En förbättrad dialog, förståelse och samarbete landskapets aktörer
sinsemellan bör här ses som ett långsiktigt mål. Framgångsrik landskapssamverkan
kräver att tillit byggs upp över tid mellan deltagarna i en process baserad på kontinuerligt
lärande och ömsesidig respekt. Åtaganden som formuleras genom en sådan process
baseras då på aktörers självpåtagna möjligheter att bidra (Naturvårdsverket 2015;
Naturvårdsverket 2017).
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Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för att uppnå en hållbar värld där människor lever i
fred, frihet och rättvishet utan hunger och fattigdom. Totalt innehåller den 17 globala mål
och 169 delmål. I Agenda 2030 sätts människan i fokus och de tre dimensionerna av
hållbar utveckling; den ekonomiska, sociala och miljömässiga, jämställs. I Agenda 2030
har världens stats- och regeringschefer fastslagit att social och ekonomisk utveckling är
beroende av en hållbar förvaltning av planetens naturresurser. Detta inkluderar att nyttja
naturen på ett hållbart sätt och att skydda den biologiska mångfalden, ekosystemen samt
vilda djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur berörs främst av följande tre mål
inom Agenda 2030; Mål nr 13. Bekämpa klimatförändringen, Mål 14. Hav och marina
resurser, Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Målen är starkt kopplade till och
harmoniserar med Aichimålen i den strategiska planen för att genomföra konventionen
om biologisk mångfald (Sveriges regering 2017).

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) behandlar biologisk mångfald och artskydd.
CBD undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992, därav
kallas den ofta för ”Rio-konventionen”. Sverige undertecknade konventionen 1993. Målet
19

för arbetet inom konventionen är att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden
och att nyttan av genetiska resurser ska fördelas rättvist (Naturvårdsverket 2010).

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för perioden 2011–2020, med 20 delmål
fram till år 2020 (de så kallade Aichimålen). Planen innehåller vision, målsättningar och
arbetsprogram för att rädda den biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande
ekosystem. Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom ramen för konventionen om biologisk
mångfald. Målen i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter
nationella förutsättningar. De 20 delmålen i Aichimålen styr mot orsakerna till förlusten
av biologisk mångfald. Det senaste partsmötet, COP 12, hölls i Sydkorea i oktober 2014.
Då konstaterades att många åtgärder har beslutats och delvis genomförts för att nå målen i
den strategiska planen, men att fler behövs om förlusten av biologisk mångfald ska kunna
stoppas och ekosystemtjänster ska kunna säkras till 2020. Mötet enades om att de
finansiella resurserna för att genomföra den strategiska planen ska vara fördubblade 2015
och att den nivån ska hållas fram till 2020 (Naturvårdsverket 2010).

För att bidra till att uppfylla Aichimålen inom konventionen för biologisk mångfald antog
EU år 2011 en strategi för biologisk mångfald fram till 2020. Strategin bygger på sex
strategiska och ömsesidigt kompletterande mål som är inriktade på de viktigaste
orsakerna till förlust av biologisk mångfald, och syftar till att minska de största
påfrestningarna på natur och ekosystemtjänster inom EU (Naturvårdsverket 2010). Alla
de sex målen berör grön infrastruktur. Enligt målet ska senast år 2020 minst 17 % av alla
land- och sötvattensområden samt 10 % av kust- och havsområden vara bevarade. Detta
ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för
biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt
representativa och väl förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade
skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i
omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt. Mål 2 (dvs.
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åtgärd 5 - 7) i strategin syftar direkt till att grön infrastruktur ska användas som strategisk
ram för att fastställa prioriteringar för återställande av ekosystem på lokal, nationell och
internationell nivå. Totalt ska enligt strategin minst 15 % av skadade ekosystem
återställas (Naturvårdsverket 2010). Hittills har arbetet i Sverige dock inriktats på att
skydda befintlig natur med höga värden. De länder inom EU som hittills arbetat mer med
återställande är länder där mycket av natur med höga värden redan är borta, exempelvis
Nederländerna men även Finland.

På EU-nivå är en viktig utgångspunkt för arbetet med grön infrastruktur också den
lagstiftning som finns för biologisk mångfald, främst genom de tre naturvårdsdirektiven
Art- och habitatdirektivet, Fågeldirektivet och Havsmiljödirektivet. De två förstnämnda
direktiven ligger till grund för det nätverk av skyddad natur, Natura 2000-nätverket, som
omfattar hela EU, och där utgångspunkten är just att genom ett representativt nätverk av
skyddad natur, samt kompletterande åtgärder i landskapet mellan dem, bevara Europas
naturarv för framtiden. Direktiven innebär ett bindande åtagande för medlemsländerna
om att bevara naturtyper och arter med gynnsam bevarandestatus, det vill säga goda
förutsättningar att finnas kvar långsiktigt i tillräcklig mängd. Gynnsam bevarandestatus
innebär i praktiken att arterna och naturtyperna inte får minska till en lägre utbredning än
vad som fanns vid Sveriges inträde i EU 1995. Bland de arter och naturtyper som är
specificerade i direktivet återfinns många på Gotland, bland annat äldre barrskogar,
alvarmark och lövängar. Arbetet med grön infrastruktur kommer att vara avgörande för
hur väl vi Sverige lyckas binda ihop arternas och naturtypernas förekomster mellan
Natura 2000-områdena, som bara täcker en liten del av land- och vattenområdena i södra
Sverige (Direktiv 92/43/EEG).

Bernkonventionen, eller konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt
deras naturliga miljö, är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika.
Konventionen syftar till att skydda vilda djur och växter och deras naturliga miljöer. Till
konventionen hör listor över strikt skyddade växtarter och strikt skyddade djurarter,
liksom skyddade djurarter och förbjudna metoder för att döda, fånga eller på annat sätt
exploatera arter. Utgångspunkten är att det vilda växt- och djurlivet är ett naturarv med
många olika värden. Det har ett inneboende egenvärde, ett skönhetsvärde, ett
vetenskaplig och kulturellt värde, ett ekonomiskt värde och ett värde för rekreation.
Av dessa skäl behöver det vilda växt- och djurlivet bevaras och överlämnas till nästa
generation. Grön infrastruktur stöds av konventionen genom att en fungerande grön
infrastruktur i många fall är avgörande för att vilda djur och växter ska finnas i hållbart
livskraftiga populationer (Havs- och vattenmyndigheten 2015).

Som svar på Nagoya- och Aichimålen samt den europeiska biodiversitetsstrategin har
Sveriges riksdag antagit en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
(Miljödepartementet 2013). I propositionen lyfts grön infrastruktur fram som ett ramverk
för arbetet med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Arbetet med regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur utgör en viktig del i genomförandet av strategin.
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De 16 miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam plattform för det
svenska miljöarbetet. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har
alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det
samordnade ansvaret för miljömålssystemet. Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och hittills 28 etappmål. Generationsmålet och
miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, med undantag för målet ”Begränsad
klimatpåverkan” som ska vara uppnått år 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter
för måluppfyllelsen (Miljödepartementet 2012a).

Miljödepartementet 2012a

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi vill att miljön ska ha år
2020. Till varje mål finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet
innebär. Preciseringarna är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen
och vid uppföljning av om de nås. Grön infrastruktur har inkluderats i det breda
miljömålsarbetet och utgör en viktig komponent i åtminstone nio miljökvalitetsmål.
Preciseringar som kopplar till arbetet med grön infrastruktur finns under samtliga
landskapsanknutna miljömål samt målet om ett rikt växt- och djurliv och miljömålet om
begränsad klimatpåverkan (Miljödepartementet 2012a).

De första fem etappmålen för att bevara biologisk mångfald preciserades år 2012 i
regeringsbeslut inom miljömålssystemet och beskrivs i svenska miljömål – preciseringar
av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål (Miljödepartementet 2012c;
Miljödepartementet 2012a). De första två har tydliga skrivningar om värdet av arbete
med grön infrastruktur, även om alla målen är starkt kopplade till arbetet med grön
infrastruktur. 2014 beslutade regeringen dessutom ytterligare fem etappmål om biologisk
mångfald och ekosystemtjänster i syfte att skynda på arbetet med att nå miljömålen
ytterligare. I beslutet anges att:
”Ett stärkande av de ekologiska sambanden i landskapet har stor betydelse för den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Därför vill regeringen att detta
utvecklas i hela landskapet och benämner detta grön infrastruktur”.
(Miljödepartementet 2013).
Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av grön infrastruktur och
landskapsperspektiv, helhetssyn på markanvändning och att system av formellt skydd ska
vara väl integrerat i omgivande landskap. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk
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mångfald skapar förståelse, en bättre hushållning med naturens resurser och ger bättre
förutsättningar för uthållig markanvändning (Miljödepartementet 2013).

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund ge
stöd åt människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och utöva friluftsliv.
Utgångspunkter för regeringens tio mål för friluftspolitiken är att en rik tillgång till naturoch kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt
för människors möjlighet till friluftsliv. Olika slags rekreation och friluftsliv ställer också
särskilda krav på förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna
till rekreation nära den egna bostaden (Miljödepartementet 2012b).
Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig
ekosystemtjänst. Den kartläggning av kvalitéer som görs i arbetet med grön infrastruktur
ger möjligheter att bättre förstå landskapets kvalitéer för friluftsliv. Kartläggning kan
även poängtera var fysiska barriärer är belägna samt bidra till förståelsen av närhet och
tillgänglighet till attraktiv natur genom anpassningar av friluftsliv till möjligheter för var
och en. Denna kartläggning bör kunna vara vägledande för offentliga insatser såsom vid
placering, utformning och förvaltning av attraktiv skyddad natur för förbättrad
tillgänglighet. Arbetet med grön infrastruktur kan hjälpa till att öka förståelsen för
sambandet mellan naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar
regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av att grön infrastruktur också
syftar till förbättringar i vardagslandskapet blir kunskap om, och förståelse för,
allemansrättens möjligheter och begränsningar en viktig fråga i arbetet.
23

I februari 2017 tog Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensamt fram en reviderad
”Nationell strategi för formellt skydd av skog”. Revideringen innehåller bl.a. en
anpassning för att uppfylla regerings aktuella etappmål för skydd av landområden. Den
reviderade strategin vilar på en värdebaserad ansats som innebär att det är med
kostnadseffektivt att skydda befintliga värden än att låta dem gå förlorade och sedan
försöka återskapa dem. Den nationella strategin uttrycker tydligt att länen ska uppdatera
sina regionala strategier för formellt skydd av skog under 2018. Här uttrycks också att
länen senast 2018 ska ha uppdaterat sitt regionala underlag för värdetrakter för skog som
en del i arbetet med grön infrastruktur. Den senaste strategin på Gotland fastställdes år
2006, och arbetet med att uppdatera underlaget för värdetrakter initierades under slutet av
2017. Den regionala skogsstrategin behandlar samma ämnen som den nationella, men tar
upp dessa från ett regionalt perspektiv. Bl.a. behandlas gotländska ägarförhållanden av
mark, vilka skogstyper som är prioriterade i länet liksom vart värdetrakterna för
respektive områden finns (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2017; Länsstyrelsen i
Gotlands län 2006).

Det är idag känt att det framtida klimatet kommer att bli varmare och att detta kommer att
få följder för hela samhället. Gotland kommer bl.a. att påverkas genom en kortare och
blötare vinterperiod, en längre växtsäsong och längre torrperiod under
sommarmånaderna. För att rusta samhället att klara av och eventuellt kunna dra nytta av
dessa förändringar har länsstyrelsen en regional handlingsplan för klimatanpassning.
Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar Länsstyrelsens inriktning för det regionala
arbetet med klimatanpassning. Handlingsplanen utgör även styrdokument och grund för
Länsstyrelsens interna arbete. I handlingsplanen uttrycks tydligt att
klimatanpassningsarbetet ska integreras i det regionala arbetet med grön infrastruktur
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2018).

För att styra och vägleda det regionala arbetet för att uppnå friluftslivsmålen, som
omfattas av nio miljömål, har Länsstyrelsen tagit fram en regional handlingsplan för hur
länets skyddade områden ytterligare kan nyttjas för friluftsliv. Strategin är främst en hjälp
för Länsstyrelsens egna arbete i nuvarande och kommande naturreservat. Grön
Infrastruktur berörs i strategin genom det strategiska målet ”Där så är möjligt ska
Länsstyrelsen verkar för att friluftsliv i dess olika former knyter ihop naturreservaten”.
Exempel på insatser som görs för att uppnå detta mål är etableringen av vandringsleden
Klintkustleden mellan Visby och Kapellshamn. Insatsen är ett gemensamt projekt med
Skogsstyrelsen som också är projektledare. Andra möjligheter som för att binda samman
naturreservaten är etablering av cykelleder samt förbättrad kollektivtrafik till och mellan
naturreservat med hög besöksklassning (Länsstyrelsen i Gotlands län 2016).
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Vision 2025, det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för Gotland, är från 2008. RUP
är det övergripande programmet på Gotland och ska utgöra basen för andra planer och
program med bäring på utveckling av regionen. Kommunala åtgärdsprogram, som t ex
infrastrukturplan, tillväxtprogram och översiktsplaner har sin utgångspunkt dels i RUP:en
dels i specifika uppdrag, behov, etc. Begreppen grön infrastruktur eller ekosystemtjänster
nämns inte i den gällande RUP:en eftersom begreppen då inte fanns med som parametrar
i planeringsuppdrag. Vision 2025 tar ändå upp Gotlands natur som en viktig resurs och
tydliggör att den regionala tillväxten inte får äventyra öns ekosystem (Gotlands kommun
2008). Ett arbete med att ta fram en ny RUP pågår, vilket har betydelse för hur grön
infrastruktur kommer att kunna arbetas in i en kommande översiktsplan.
Arbetet med grön infrastruktur tangerar Regions Gotlands vision om att vara en
världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. I Region Gotlands regionala
besöksnäringsstrategi (Region Gotland 2018) lyfts natur- och kulturmiljöerna fram som
en viktig tillgång och reseanledning till Gotland som dessutom innehåller stor
utvecklingspotential. År 2015 antog Region Gotland ett nytt miljöprogram för perioden
2015 till 2020. Här nämns grön infrastruktur under övergripande mål. Istället betonas
vikten av ekosystemtjänster och deras värde för samhället. I miljöprogrammet
specificeras bl.a. att Region Gotland ska planera för att markanvändning och förvaltning
bidrar till att ekosystemens förmåga att leverera olika ekosystemtjänster bevaras och
utvecklas. Det specificeras också att Region Gotland ska bidra till att biologisk mångfald
på ön bevaras för framtida generationer, liksom till att Gotlands mest särpräglade
naturtyper såsom betade strandängar, hällmarker och hävdade ängsmarker bevaras
(Region Gotland 2015).

Grönstrukturen är en väsentlig del av den byggda miljön och planering enligt plan- och
bygglagen ska främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och
transportinfrastruktur. Översiktsplanen är därför ett viktigt instrument för att synliggöra
grönstrukturen och koppla ihop den med för kommunen andra strategiska frågor samt
fastställa mål och strategier för att bevara gröna strukturer. Gällande översiktsplan Bygg
Gotland 2025 antogs 2009, det finns ett beslut att en ny översiktsplan ska tas fram.
Eftersom Gotland är både ett län och en kommun inom samma geografiska område finns
goda förutsättningar för en gemensam grund vad gäller grön infrastruktur och
ekosystemtjänster i fysisk planering. Länsstyrelsen har lämnat en sammanfattande
redogörelse till Region Gotland under 2018 som bland annat beskriver hur grön
infrastruktur kan beaktas i en ny översiktsplan. Rapporten heter Sammanfattande
redogörelse för Gotlands län 2018, statliga intressen av betydelse för den fysiska
planeringen, och finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida
(www.lansstyrelsen.se/gotland).
Även i den gällande översiktsplanen finns ställningstaganden av betydelse för arbetet
med GI. Ett mål är att arealen våtmarker på Gotland inte ska minska genom beslut om
ändrad markanvändning. I översiktsplanen lyfts också att en naturvärdeskarta ska tas
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fram, denna har nu utvecklats och arbete pågår med en friluftskarta, vilka båda kommer
att ingå i underlaget till ny översiktsplan.
Grönstråk, parker och grönområden lyfts också fram som viktiga för den sociala
hållbarheten, vilket gör dessa till en resurs att spara på. Regionen har exempelvis arbetat
med sociotopkarteringar när nya fördjupade översiktsplaner tagits fram.
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Arbetet med grön infrastruktur grundar sig i förståelsen för hur landskapets kvalitéer
fördelar sig i landskapet och hur detta inverkar på bevarande av biologisk mångfald och
produktion av ekosystemtjänster. Arbetet utgår därmed från grundläggande ekologisk
teori, som säger att artrikedom och storleken på lokala populationer av arter generellt sett
ökar med områdens kvalitéer samt områdesstorlek, och minskar med en ökad isolering
och fragmentering (Darwin 1859; MacArthur & Wilson 1963; Levins 1969). För att
individer av olika arter ska kunna förflytta och/eller sprida sig mellan lämpliga
livsmiljöer behöver dessa ligga tillräckligt nära varandra. Förmåga att röra sig mellan
områden beror förutom på avståndet mellan miljöerna också på kvalitén på det
omkringliggande landskapet, samt på förekomsten av distinkta barriärer som vägar,
dammar etc.
Kvalitéer som identifierats och avgränsats i landskapet kallas i arbetet med grön
infrastruktur värdekärnor (Naturvårdsverket 2015). Dessa är grunden för att på en större
skala i landskapet förstå var det finns landskap med särskilt låga tätheter (med många
isolerade marker) och landskap med särskilt höga tätheter, s.k. värdetrakter (Höjer
2017). Mellan värdekärnorna finns de naturtyper som kan betraktas som stödhabitat,
vilket kan fungera som viktiga spridningslänkar. Stödhabitat är marker, områden eller
enstaka objekt som kan fungera som viktiga förbindelsemöjligheter för arter mellan
värdekärnorna. Här finns ”rätt” naturtyp, men kanske inte med riktigt så höga värden att
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det kan räknas som en värdekärna. I spridningslänkarna är det lämpligt att göra åtgärder
för att ytterligare stärka den gröna infrastrukturen. I viktiga spridningslänkar mellan
värdekärnor kan det vara olämpligt att tillåta exploatering.

Värdetrakter är ett kunskapsunderlag som fungerar som ett stödjande verktyg för
strategisk planering och samverkan inom grön infrastruktur, formellt skydd och hållbart
skogsbruk. I sig har begreppet eller utsedda områden för värdetrakter ingen juridisk
innebörd. Det är alltså ingen formell skyddsform av natur och innebär inte per definition
några juridiska begränsningar för markanvändning i ett område. Däremot kan utsedda
värdetrakter komma att få viss betydelse vid exempelvis tillståndsprövningar. Arbetet
28

med värdetrakter innebär att proaktivt förhållningssätt där naturvården särskilt indikerar
vikten av att beakta naturvärde och möjligheter till samverkan inom avgränsade
landskapsavsnitt. Värdetrakter är ett sätt att utifrån kända kunskaper om värden i
landskapet lyfta blicken från enskilda objekt till ekologiska sammanhang. Som sådant är
det därmed lämpligt för att uppnå en ökad samsyn mellan aktörer och vid samverkan
enklare kunna tillvarata möjligheter där fokus ligger på ömsesidigt stöd, förståelse och
samarbete.

Hur en arts livsmiljö är fördelad i landskapet har stor betydelse. Både den sammanlagda
arealen, arealen för olika delområden, kvaliteten på livsmiljön i områdena och hur
möjligheterna ser ut för arten att röra sig mellan områden (både avstånd och vilken typ av
miljö det är) påverkar individers överlevnad, fortplantning och spridning. Om livsmiljöer
för arter är sammanlänkade så kallas sammanlänkningen för konnektivitet. Är
livsmiljöerna isolerade från varandra så innebär det att det finns en brist på konnektivitet.
Arealen är generellt den viktigaste faktorn – utan tillräckliga stora livsmiljöområden att
röra sig mellan, så hjälper det inte med aldrig så bra spridningsförutsättningar mellan
områdena. Den näst viktigaste faktorn är normalt kvaliteten på habitaten/livsmiljöerna.
Korridorer eller ”spridningsklivstenar” och kvaliteten på dessa är betydligt mindre viktiga
jämfört med de två första faktorerna, men kan ha stor betydelse i redan fragmenterade
landskap, som landskap påverkade av urbanisering och areella näringar. I vissa
sammanhang går det att se tydliga tröskelvärden för en fungerande konnektivitet – när till
exempel grova träd blir alltför glest spridda i ett landskap så försvinner de arter som är
beroende av dem – varje enskilt träd blir en alltför liten ”ö” (MacArthur & Wilson 1963).

Olika forskare har olika bild av hur viktigt det är att koppla ihop olika habitatöar. Vilken
betydelse det har är beroende på vilken art och naturtyp man planerar för. I urbana
miljöer är det ofta en icke-fråga eftersom de stora sammanhängande områdena redan är
borta, och det enda sättet är att försöka använda sig av flera mindre områden. De små
områdena bidrar också med viktiga ekosystemtjänster förutom att vara livsmiljöer åt djur
och växter. Vissa arter som till exempel större däggdjur rör sig över stora ytor och är
känsliga för barriäreffekter från vägar.
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Den rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss brukar benämnas biologisk
mångfald. Biologisk mångfald är det naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster
som grundval för vår ekonomi och välbefinnande. Denna är vår livförsäkring som ger oss
mat, dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar
skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. Försämringar eller förluster
av arter och deras livsmiljöer riskerar att innebära en förlust av den välfärd, sysselsättning
och skydd som naturen ger oss, vilket innebär att vårt eget välbefinnande äventyras.
Förlusterna av biologisk mångfald är därför tillsammans med klimatförändringarna det
allvarligaste miljöhotet idag – och de är oupplösligt förbundna med varandra. Biologisk
mångfald har nämligen en viktig roll att spela i arbetet med att anpassa samhället till
klimatförändringarna, men för att undvika förluster av biologisk mångfald är det också
viktigt att förstå och vidta lämpliga anpassningsåtgärder för att minska effekterna av
klimatförändring (Görlin & Persson 2017).
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem bidrar med, direkt
eller indirekt, till människans välbefinnande. Ekosystemtjänster ger på så sätt
förutsättningar för vår välfärd såväl som för vår existens. Begreppet utvecklades i slutet
av 1980-talet för att kunna mäta värdet av varor och tjänster som ekosystemen ger i ett
samhälle. I det FN-baserade programmet Millennium Ecosystem Assessment, MEA,
visade forskningen att människan under de senaste femtio åren har förändrat ekosystemen
i snabb takt och stor omfattning. Femton av 23 genomgångna ekosystemtjänstkategorier
var hotade eller överutnyttjade. Detta har kortsiktigt gynnat människan i form av till
exempel ökad matproduktion, men lett till stora förluster av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Den mänskliga påverkan har ökat i form av ökad mark- och
vattenanvändning, överutnyttjande av naturresurser (exempelvis fiske), främmande arter,
miljöförorening och klimatförändring. Dessa förluster kommer att vara dyra att
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kompensera för kommande generationer och kommer till viss del aldrig att kunna
återskapas till dess forna status (Görlin & Persson (2017).

Ekosystemtjänster delas in i fyra huvudgrupper: understödjande, reglerande,
producerande och kulturella tjänster. De understödjande ekosystemtjänsterna ger de
grundläggande funktionerna i ekosystemet och är därmed en förutsättning för att de andra
ekosystemtjänsterna ska kunna finnas och fungera. Reglerande ekosystemtjänster kan
både påverka människan direkt och indirekt. De reglerande ekosystemtjänsterna minskar
olika typer av miljöproblem och innefattar exempelvis hur naturen kan omhänderta
föroreningar och översvämningar. De producerande ekosystemtjänsterna är de
tillhandahållna varor och produkter som människor får från ekosystemen, som
exempelvis olika typer av föda och vattenanvändning i form av dricksvatten och till
bevattning. De kulturella ekosystemtjänsterna inkluderar upplevelsebaserade tjänster som
har betydelse för känslomässigt välbefinnande, som till exempel estetiska värden och
rekreationsvärden. Dessa utgör en viktig del av människors kultur och har visat sig ha
positiva effekter på hälsan (Roubinet 2016).

I det regionala arbetet med grön infrastruktur är en viktig uppgift att identifiera var på
skalan av isoleringförtätning som en naturtyps värdekärnor befinner sig i olika delar
av landskapet. Detta kan åskådliggöras på flera sätt.
Ett sätt är att analysera hur tätt värdekärnor ligger i olika delar av landskapet, genom
olika geografiska ”täthetsanalyser”. I täthetsanalyserna framträder landskapets mönster av
täta respektive utspridda/glesa förekomster tydligare. Det finns flera olika metoder för
täthetsanalyser. Några av de mest använda utgår från beräkningar av hur stor yta av
värdekärnan som finns inom ett visst sökavstånd från en punkt. Denna är den vanligaste
metoden som använts för att ta fram värdetrakter bland landets 21 länsstyrelser. Ju mer
värdekärna som finns nära punkten, desto högre värde ges den. Genom att beräkna värden
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för ett stort antal punkter, kan man få fram kartor som visar hur tätheten varierar i
landskapet. Det går också att sätta tröskelvärden för tätheter, och att identifiera vilka
områden som har tätheter över tröskelvärdet – till exempel vilka områden som har
tillräckligt hög täthet av grova ekar för att vara lämpliga miljöer för en art som är
beroende av sådana träd. Läs mer om analysmetoden i Bovin och Víðisson (2018).
Eftersom landskapsplanering görs på olika skalnivåer är det viktigt att kunna arbeta
praktiskt och strategiskt med varierande generaliseringsgrader. På Gotland har
Länsstyrelsen valt att titta på tätheter på kortare avstånd än vad de flesta andra län har
valt. Anledningen är att Gotland är ett mycket litet län med en hög andel biologiska
värden utspridda i landskapet. Resultatet blir att värdetrakter i Gotlands län är mer
detaljerade och mindre generaliserade än i värdetrakter som andra län tagit fram. Med en
högre sökradie skulle värdetrakterna på Gotland bli för stora för att vara praktiskt
användbara. För värdetrakter på Gotland har täthetsanalyser gjorts med sökradier på 250,
500 och 1000 meter.
Täthetsanalyser görs med ett verktyg i ArcMap som heter ”Focal Statistics”. I metoden
analyseras landskapet med ett rörligt fönster som söker genom landskapet enligt angiven
sökradie. Detta fönster summerar värdet (arealen) av angränsade pixlar runt en specifik
pixel. Resultatet blir ett nytt rasterlager där varje pixel visar summan av angränsande
pixlar inom den angivna radien, se figur 10 nedan.

Därefter beräknas cirkelarean utifrån det antal maximala antal pixlar som kan förekomma
inom en viss sökradie. Anledningen att cirkelarean behövs är för att räkna ut den
procentuella tätheten av värdekärnor inom den sökradie som i sammanhanget bedöms
vara intressant. Steget utförs med verktyget ”Raster Calculator” efter att täthetsanalysen
summerat arealer värdekärnor inom respektive sökradie. På Gotland har de 20 tätaste
procenten av pixlarna tagits ut för värdetrakterna. De 20 tätaste procenten tas sedan ut för
varje sökradie (250, 500 och 100 meter) och läggs sedan ihop till ett lager.
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Då analysmetoden för att ta fram tätheter arbetar utifrån cirklar tenderar ytor för
värdetrakter att bli ”runda”. En brist i analysmetoden är att långsmala värdekärnor då
delvis hamnar utanför värdetrakten. Detta är ett problem ifråga om våtmarker eftersom
många värdekärnor av våtmarker ofta är långsmala. För att få med långsmala objekt med
en ekologiskt funktionell zon runt dem inom värdetrakterna för våtmarker har därför ytor
för värdekärnor som överlappar en värdetrakt även lagts på med en buffringszon på 250
meter runt den utstickande värdekärnan. Eftersom värdetrakter är ett kunskapsunderlag är
det viktigt att hela ytan för våtmarken ligger innanför värdetrakten med en ordentlig
buffertzon då våtmarker påverkas även av aktiviteter i deras närområde. Observera att en
våtmark kan påverkas av aktiviteter, t.ex. en bergtäkt längre bort än 250 meter från
våtmarken beroende på bl.a. områdets geologi och topografi.

33

Artdatabanken (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade
arter i Sverige 2015. Uppsala: Artdatabanken SLU.
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-forarter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
Bovin, M. & Víðisson, B. (2018). Kartering och landskapsanalys av skogliga
värdekärnor samt värdetrakter i Gotlands län. Metria AB: på uppdrag av Länsstyrelsen i
Gotlands län.
Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or the
preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray. [1st edition]
Eide, W. (red.) (2014). Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i
Sverige 2013. ArtDatabanken SLU: Uppsala
Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7–50).
Gotlands kommun (2008). Vision Gotland 2025 – Regional Utvecklingsprogram för
Gotland – RUP. Visby: Gotlands kommun. https://gotland.se/75704
Görlin, K. & Persson, A. (2017). Argument för mer ekosystemtjänster (Rapport nr 6736).
Naturvårdsverket: Stockholm.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/2071489-rapportargument.pdf?pid=19706
Havs- och vattenmyndigheten (2015). Bernkonventionen – om skydd av växter, djur och
miljö. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/internationelltarbete/konventioner/bernkonventionen---skydd-av-vaxter-djur-och-miljo.html [2018-0302]
Höjer, O. (2017). Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog (PM ver.2.2 2017-1013). Stockholm: Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/PM%20om%20v%c3%a4rdetrakter%20ver%
202.2.pdf
Levins (1969). Some demographic and genetic consequences of environmental
heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological Society of America,
(15) ss. 237–240.
Länsstyrelsen i Gotlands län (2006). Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län.
Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län (2016). Strategi och handlingsplanför skyddade områden
som en resurs för friluftslivet 2017–2019 (Länsstyrelsens rapport nr 2016:8). Visby:
Länsstyrelsen i Gotlands län.
34

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4771ab7716298ed82bae0b1c/1526067961064/
20168%20Strategi%20och%20handlingsplan%20för%20skyddade%20områden%20som%20e
n%20resurs%20för%20friluftslivet%202017-2019.pdf
Länsstyrelsen i Gotlands län (2018). Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Gotlands län 2018–2020, Del 2. Bakgrund. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027adf2/1527490604527/H
andlingsplan%20för%20Klimatanpassning%20Del%202%20-%20Bakgrund_webb.pdf
MacArthur, R. & Wilson, E. (1963). The Theory of Island Biogeography. New Jersey:
Princeton University Press
Miljödepartementet (2012a). Svenska miljömål - preciseringar av miljökvalitetsmålen och
en första uppsättning etappmål. Departementsserien Ds 2012:23.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2012/07/ds-201223/
Miljödepartementet (2012b). Mål för friluftspolitiken. Skr. 2012/13:51.
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/m
al-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
Miljödepartementet (2012c). Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i
miljömålssystemet. Regeringsbeslut M2012/1171/Ma, 26 april 2012.
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/sverigesmiljomal/miljomalssystemet/regeringsbeslut-M2012-1171-ma.pdf
Miljödepartementet (2013). Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
(Regeringens proposition 2013/14:141). Stockholm: Regeringskansliet
Naturvårdsverket (2010). Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård
(Rapport 6389). Stockholm: Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6389-4/
Naturvårdsverket (2015). Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur
(M2014/1948/Nm). Stockholm: Naturvårdsverket.
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-isverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-groninfrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
Naturvårdsverket (2017). Vägledning om dialog och samverkan i arbetet med regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur (Vägledning dialog och samverkan 2017-06-29).
Stockholm: Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-201706-29.pdf
Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog.
Reviderad version 2017 (Rapport 0000). Stockholm: Naturvårdsverket & Jönköping:
Skogsstyrelsen. https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i35

samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2017/nationell-strategi-for-formelltskydd-av-skog-reviderad-2-2017.docx.pdf
Region Gotland (2015). Miljöprogram: våra största utmaningar på miljöområdet till
2020. Visby: Region Gotland. https://www.gotland.se/17907
Region Gotland (2018). Regional besöksnäringsstrategi för Gotland (Remissversion).
Visby: Region Gotland. https://gotlandsbesoksnaring.se/wpcontent/uploads/2018/05/Remissversion-Regional-Besöksnäringsstrategi.pdf
Roubinet E. (2016). Food webs in Agroecosystems. Implications for Biological Control of
Insect Pests. Lic.-avh. Uppsala: Uppsala Universitet.
https://pub.epsilon.slu.se/13146/1/roubinet_e_160307.pdf
Sveriges regering (2017). Globala målen och agenda 2030.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

36

37

38

•
•
•
•
•

www.lansstyrelsen.se/gotland

Titel: Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del B
Rapportnummer: 2018:19
Diarienummer: 511-1867-16
ISSN: 1653-7041
Rapportansvarig/Författare: Elina Ambjörnsson
Foto | omslagsbild: David Lundgren
Foto | baksida: Ö.t.h: Magnus Martinsson. N.t.v: Mattias Vejlens.
Kartbilder: © Länsstyrelsen i Gotlands län
© Lantmäteriet
© SGU
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län
Tryckår: 2018
Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby.

Rapporten finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gotland

2

3

Förord

4

Innehåll
FÖRORD .................................................................................................................................. 4
1.

BAKGRUND OCH LÄSANVISNING ...................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3

2.

GRUNDUPPGIFTER OM FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MARKANVÄNDNING ............... 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.

STÄRKA ARBETET FÖR ATT UPPNÅ MILJÖMÅLEN ........................................................................ 19
SKAPA MERVÄRDEN MED EKOSYSTEMBASERADE LÖSNINGAR ....................................................... 19
PLANERING FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR BIDRAR ........................................................................ 20
GRÖN INFRASTRUKTUR SOM VERKTYG FÖR KLIMATANPASSNING................................................... 21
VÄGKANTER, ELGATOR OCH ANDRA MODERNA REFUGIER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD ....................... 23
ÖKADE MÖJLIGHETER FÖR FRILUFTSLIV, FOLKHÄLSA OCH BESÖKSNÄRING ....................................... 24
STÖD TILL LOKALA INITIATIV FÖR NATURVÅRDSFÖRVALTNING....................................................... 25
STÖD FÖR RESTAURERING OCH SKÖTSEL AV VÅTMARKER ............................................................. 25
RÅDGIVNING OCH KURSER FÖR LANTBRUKARE .......................................................................... 27
FLER PROJEKTSTÖD ............................................................................................................. 27
SAMVERKAN MELLAN LANDSKAPETS AKTÖRER .......................................................................... 27

REGIONALA UTMANINGAR ............................................................................................ 29
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

5.

NATURGIVNA FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................ 9
HISTORISK MARKANVÄNDNING OCH DET BIOLOGISKA KULTURARVET ............................................. 11
BEFOLKNING, BEBYGGELSE OCH INFRASTRUKTUR ...................................................................... 13
MARK OCH VATTENANVÄNDNING .......................................................................................... 15
KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN ....................................................................................... 17

REGIONALA MÖJLIGHETER ............................................................................................. 19
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4.

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG .................................................................................................... 7
DISPOSITION AV RAPPORTEN .................................................................................................. 7
LÄSANVISNING DEL B ............................................................................................................ 8

TUFFT UTGÅNGSLÄGE .......................................................................................................... 29
KLIMATFÖRÄNDRINGAR PÅ GOTLAND ..................................................................................... 31
FÖRÄNDRAD MARKANVÄNDNING........................................................................................... 34
IGENVÄXNING OCH ÖKAD ISOLERING....................................................................................... 34
OMRÅDEN MED HÖGT EXPLOATERINGSTRYCK ........................................................................... 35
HÄNSYN VID TILLSTÅNDSPRÖVNINGAR OCH PLANERINGSPROCESSER.............................................. 36
MILJÖGIFTER I LANDSKAPET .................................................................................................. 36
NÄRINGSÄMNEN I VATTEN ................................................................................................... 36
INVASIVA ARTER ................................................................................................................. 36
OTYDLIG MÅLBILD OCH ANSVARSFÖRDELNING .......................................................................... 37

BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER................................................................................. 39
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

SKILLNAD MELLAN FORMELLT SKYDD OCH ANDRA SORTERS NATURSKYDD ....................................... 39
FORMELLT SKYDDAD NATUR ................................................................................................. 39
SKYDDAD NATUR SOM INTE INGÅR I DET FORMELLA SKYDDET ....................................................... 41
INSATSER FÖR REGIONALT PRIORITERADE ARTER........................................................................ 43
MILJÖERSÄTTNINGAR FÖR LANTBRUKARE OCH MARKÄGARE ........................................................ 46
5

5.6

ÖVRIGA NATIONELLA, REGIONALA OCH PRIVATA PRIORITERINGAR I LÄNET ...................................... 48

REFERENSER .......................................................................................................................... 51

6

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur bygger på ett
regeringsuppdrag som länsstyrelserna fick 2015. Arbetet med handlingsplanerna ska ske
enligt riktlinjer från Naturvårdsverket, och de ska rapporteras till regeringen i oktober
2018. Att bygga upp kunskap och skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen
är ett arbete som måste vara långsiktigt. De regionala handlingsplanerna är ett första steg
i detta arbete. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera landskapets biotoper,
strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära
områden, och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och
restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och
fysisk planering. Inga nya inventeringar görs inom ramen för uppdraget. Istället används
redan befintliga kunskaper och placeras i rätt sammanhang. Planerna ska bygga på
samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske,
och involvera det civila samhället.

Arbetet med grön infrastruktur är brett och rör sig över flera sektorsområden. För att göra
arbetet mer överskådligt, liksom för att göra det enklare att hitta relevant information så
har arbetet utformats som fyra delrapporter; del A, B och C.
Del A förklarar uppdragets övergripande delar; syfte, bakgrund, sammanhang, begrepp
och analysmetod. Del B beskriver länets förutsättningar för grön infrastruktur. Del C
beskriver nuläget för länets fyra olika fokusområden samt innehåller även en presentation
av det kartmaterial som arbetet med grön infrastruktur resulterat i.
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Del A
Bakgrund och
sammanhang

Del B utgör en beskrivning av grundläggande förutsättningar för grön infrastruktur i
länet.
I kapitel 6 beskrivs länets grundläggande förutsättningar för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster med utgångspunkt i geologi, geografi, historisk markanvändning,
befolkning, infrastruktur och bebyggelseutveckling, mark och vattenanvändning samt
klimatförändringar.
I kapitel 7 beskrivs regionala möjligheter för att stärka länets gröna infrastruktur. I
kapitlet läggs stor vikt vid klimatförändringars påverkan på kvalitéer i landskapet och de
möjligheter som erbjuds av att arbeta integrerat med klimatanpassning och grön
infrastruktur.
Kapitel 8 tar upp utmaningar för att uppnå en hållbar grön infrastruktur i länet, av vilka
klimatförändringar och förändrad markanvändning är av störst tyngd. Kapitlet tar
avstamp i länets miljömålsuppföljning.
Kapitel 9 redogör för de bevarandeinsatser och skyddsformer som finns på Gotland.
Kapitlet skiljer på och förklarar både formellt och annat lagstadgat skydd, liksom redogör
för nationella och regionala prioriteringar som i sig inte innebär att skydd men ändå kan
ha en viss betydelse för skyddet.
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Gotlands natur är på många sätt unik och länet särskiljer sig på flera sätt gentemot resten
av Sverige. Positionen som en ö i Östersjön ger speciella förutsättningar för de arter och
naturmiljöer som finns i länet. Berggrunden och jordarterna i länet utgör också mycket
viktiga förutsättningar för länets växt- och djurliv. En rik flora av bl.a. sällsynta orkidéer
liksom ovanliga naturtyper såsom källmyrar och kalkhällmarker och raukfält har alla sin
grund i kalkberggrunden (Eliason 1999). Även klimat och hydrologi spelar stor roll för de
naturgivna förutsättningarna i länet, som generellt är milt, med lite regn och varma
somrar. I avsnitt 4.2 i detta dokument kan läsas mer om de förändringar som kan
förväntas i klimat och hydrologi i länet i samband med klimatförändringarna.

Gotlands berggrund delas i huvudsak upp i fyra grupper; lagrad kalksten, märgelsten,
revkalksten samt en mindre mängd sandsten. Gemensamt för dessa är att de alla bildats
genom sedimentära processer för ca 400 miljoner år sedan. De olika typerna av kalksten
bildades genom olika typer av avlagring från marina organismer, vilket i sin tur gjorde
dem olika hårda. Särskilt märgelkalkstenen är förhållandevis mjuk och innehåller ofta en
9

ansenlig mängd lerpartiklar. Därför har havets rörelser under årmiljonerna kunnat mejsla
fram den hårda revkalkstenen ur partier med märgelsten, vilket gett upphov till de raukar
som idag pryder delar av Gotlands kust och ibland även längre in på land (Kloth & Lovén
2001; Eliason 1999). Även den lagrade kalkstenen är hårdare än märgelstenen, vilket
också är förklaringen till att öns områden med lagrad kalksten är högre belägna än de
med märgelstensgrund. I dessa områden dominerar barrskogar och hällmarker på det ofta
tunna eller obefintliga jordtäcket (Eliason 1999).

På grund av tektoniska rörelser samt placeringen av de korallrev som grundlade Gotlands
berggrund så sluttar bergartslagrena på Gotland något åt sydost. Detta gör att ju längre
söderut man kommer i länet desto yngre, och även mjukare, är de bergarter man hittar.
Till följd av lutningen löper lagren på östkusten långt ut i vattnet, vilket bildar långgrunda
stränder. I nordväst bildas istället en hög och brant klintkust med snabbt sluttande
strandvallar av sten och grus (Kloth & Lovén 2001). Då Gotland efter inlandsisen var
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täckt av vatten svallades sedan mycket kalk- och lerpartiklar undan och lämnade kvar de
sandiga jordar som idag ofta täcker moränleran i svackor. Runt höjdpartiernas krön blev
bara block och stenar kvar. Dessa rundades genom nötning och svallades ihop till vallar.
Sådana sten- och grusvallar finns det fortfarande gott om på Gotland. Vid de brantaste
sluttningarna svallades all jord bort samtidigt som havsvågorna åt sig in i berget. Kvar
blev de branta klippstup som idag kallas klintar (Kloth & Lovén 2001).

De vanligaste jordarterna på Gotland är glaciala avlagringar från inlandsisen i form av
leriga morän- och siltjordar, samt postglaciala sand- och grusjordar. Mulljordar
förekommer i mindre skala, liksom även isälvssediment. I områdena som vilar på
märgelstensgrund har den lättvittrade och leriga märgelstenen efter inlandsisens
bearbetning gett upphov till djupare kalkrika lerjordar, ”pinnlair” på gotländska. Idag
utgör det merparten av denna mark det mesta av Gotlands jordbruksmark (Eliason 1999).

Gotland har ett hemiborealt klimat, vilket innebär att länet befinner sig emellan en
tempererad och boreal klimatzon. Länet har ett utpräglat kustklimat med tämligen milda
vintrar och behagliga somrar som dock kommer lite senare än till övriga Mellansverige.
Å andra sidan håller det varma klimatet ofta i sig och förlänger därmed hösten. Det är
tydliga klimatskillnader mellan kust och inland. Medeltemperaturen under den kallaste
månaden, februari, varierar exempelvis från strax under -1° vid kusten till nära -2,5° i
mitten av ön. I juli är skillnaderna betydligt mindre och medeltemperaturen är då cirka
16° på hela ön. Årsnederbörden varierar från 500 mm vid kusten till 600 mm på öns inre
delar. Generellt har länet många soltimmar i jämförelse mot resten av landet. 2016 hade
Visby flest soltimmar i Sverige med 536 timmar (Ekstam & Forshed 2002; Region
Gotland 2017). I avsnitt 4.2 i detta dokument kan läsas mer om de förändringar som kan
förväntas för de metrologiska förutsättningarna och klimatet i länet i samband med
klimatförändringarna.

Gotland har varit bebott av människan i ca 8000 år. Under denna tid har människans bruk
i allt stigande grad påverkat landskapet. Den större delen av tiden levde människorna som
jägare och samlare. Då klimatet började bli kallare för ca 2500 år sedan övergick
människan till en mer bofast livsstil. Klimatförändringar skapade ett behov av att lagra
vinterfoder till djuren, vilket gav upphov till ängsbruket i de tidigare lövskogarna. Åker
och äng hägnades in för att fredas från tamdjuren som strövade mer eller mindre fritt
under sommarhalvåret. Både skog och de torrare alvarmarkerna betades av djuren.
Människan nyttjade även naturen på ett flertal andra sätt genom bl.a. virkesuttag,
myrslåtter m.m., vilket gjorde att människan mer eller mindre påverkat nästan all natur på
ön (Martinsson 1999; Kloth & Lovén 2001).
Trots att små förändringar kontinuerligt skett över tid har människans bruk sedan
järnåldern tid i stora drag haft en likartad påverkad på landskapet. Denna påverkan har i
flera avseenden haft en positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Det småskaliga
historiska bruket med dess slåtter, betesdrift, hamling av träd är alla exempel på
aktiviteter som bidrog till att hålla landskapet öppet och som skapat småskaliga störningar
som i flera avseenden varit gynnsam för den biologiska mångfalden. Mindre och
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kontinuerliga störningar i naturen ger av ekologiska skäl ofta förutsättningar för en
diversifierad artsammansättning, vilket det småskaliga naturbruket i form av betesdrift,
småskaligt virkesuttag, röjning och inte minst ängsbruket har utgjort. För att behålla sina
naturvärden idag är de flesta naturområden på Gotland därför beroende av fortlöpande
skötsel i olika utsträckning som avspeglar den historiska markanvändningen. Därför utgör
en stor del av Gotlands biologiska mångfald ett biologiskt kulturarv (Martinsson 1999;
Kloth & Lovén 2001; Almqvist & Engström 1999).

All mänsklig påverkan har emellertid inte varit odelat positiv för naturens mångfald. Från
och med slutet av 1600-talet fram till andra halvan av 1800-talet steg nyttjandet av virke
till tjärbränning, kalkbränning, tunntillverkning samt export av virke i en industriartad
skala. Därför rådde det vid 1800-talets slut brist på träd och buskar över stora delar av ön.
Under 1800- och början av 1900-talet förlorade ön dessutom de mesta av sina myrar, som
dikades ut för att bli åkermark. Till följd av utdikningarna minskade bl.a. det tidigare rika
fågellivet kraftigt. Om utdikningarna haft en påverkan på grundvattenbildningen i länet
går inte att säkert fastställa, då det saknas mätbar information om grundvattenbildning
från tiden innan utdikningarna. Under 1900- och 2000-talet har förändringarna inom
markanvändning i landskapet gått allt snabbare. Övergången till storskaligt jordbruk och
trakthyggesbruk av skogsmark har vidare resulterat i att det småskaliga och
mångskiftande kulturlandskapet i allt högre takt ersätts av likformig, och betydligt
fattigare, natur. De flesta områden med biologiskt värdefull natur är idag små och
isolerade från varandra (Kloth & Lovén 2001). Ytterligare en faktor som påverkar det
biologiska kulturarvet är avfolkningen av landsbygden och minskningen av antalet
djurhållare. Betesdjurens påverkan på landskapet är och har varit mycket viktig för den
biologiska mångfalden. Mer om detta finns att läsa i avsnitt 4.1 under kapitlet Regionala
utmaningar.

Värt att nämnas är dock att förändringarna i landskapet skett något långsammare på
Gotland än i resten av Sverige. Laga skifte genomfördes senare på Gotland under andra
halvan av 1800-talet och med något mindre påverkan än i övriga landet. Därför finns det
idag kvar mer av strukturer i landskapet från det historiska bruket på Gotland än i övriga
Sverige. Uppodlingen av ängsmark skedde också i mindre omfattning än i resten av
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landet. De förbättrade jordbruksmetoderna på 1800-talet gjorde att nästan alla ängsmarker
på fastlandet odlades upp, vilket inte skedde i samma utsträckning på Gotland. Istället
dikades nästan alla våtmarker, myrar och mindre sjöar ut på Gotland, för att omvandlas
till åkermark. Det finns idag omkring 150 hävdade ängen kvar på Gotland med en total
yta på ca 350 hektar. Dessa 350 hektar utgör ca 44 % av Sveriges busk- och trädbärande
ängsmarker. Detta är dock endast ca 1 ‰ av vad som fanns under 1700-talets mitt, då
ängesarealen uppskattades till ca 40 000 hektar ängsmark på Gotland, vilket motsvarar
mer än en tiondel av Gotlands totala yta (Ohlsson 2006; Säve 1938).

Gotland har en kommun. Eftersom kommunen även har landstingsansvar och regionalt
utvecklingsansvar benämns kommunen därför som Region Gotland. I regionen finns
58 595 invånare, varav drygt 42 % bor i Visby. Befolkningstätheten ligger på 18, 5
personer per kvadratkilometer gentemot rikets genomsnitt på 24, 5. År 2017 hade länet ett
positivt flyttningsöverskott om 661 personer. Under året stod utlandsfödda för cirka 85
procent av inflyttningen till länet. Av dessa var de vanligaste ursprungsländerna Syrien,
Afghanistan, Polen och Finland. Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre på
Gotland jämfört med andra kommuner och län, 6,9 procent jämfört med riksgenomsnittet,
18,5 procent (Statistiska centralbyrån 2017). Av Gotlands befolkning bor 38 % utanför
tätorterna, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet på 13 %. Tätorterna i länet med ett
invånarantal på över 1000 personer är i storleksordning Visby, Vibble, Hemse,
Klintehamn, Slite och Roma. Sett till befolkningsutvecklingen i socknarna ser dock
fördelningen något annorlunda ut (Region Gotland 2017).
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I både Region Gotland och trafikverkets plandokument anges flyg- och färjetrafiken som
en nyckelfråga för utvecklingen i länet (Trafikverket 2017; Gotlands kommun 2010).
Region Gotland formulerar i sitt utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, enligt
följande (Gotlands kommun 2008):
• att tillgängligheten ska öka genom att tid och kostnad för resor och transporter
minskar
• att kopplingen till nationella och internationella trafiksystem stärks
• fler flyg och färjedestinationer
• att hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ska ha full kapacitet för sina uppdrag
• ett långsiktigt hållbart trafiksystem och
• att flygplatskapacitet ska säkras och tryggas
Under programperioden mellan 2010–2025 anges i regionens utvecklingsplan att
godshantering ska förflyttas från Visby hamn för att istället koncentreras till Slite och
Klintehamns hamnar. De flesta godsföretag har sina baser i Slite och Klintehamn, och
dessa hamnar har även en mer direkt närhet till råvarorna som transporteras via
hamntrafiken. Ytterligare industriutveckling planeras även på dessa båda orter. De båda
områdena ses som goda potentiella områden på grund av den redan befintliga
hamnverksamheten och planerade omflyttningen av godstrafik från Visby. Hamnen i
Visby ska istället anpassas för att förstärka besöksnäringen. Under 2018 invigdes i Visby
en ny kryssningskaj där internationell kryssningstrafik lägger till för dagstursbesök
(Gotlands kommun 2010).
Grön infrastruktur eller påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster omnämns
inte i översiktsplanens konsekvensbeskrivning för infrastruktur, transport och
kommunikation. De satsningar för att minska miljöpåverkan som omnämns i planen
gäller i första hand klimatpåverkan. Däremot så anges att vägar, transporter och
kommunikation har stor betydelse för att nå ett både ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle (Gotlands kommun 2010). Det finns alltså här en outnyttjad potential att
genom att arbeta med grön infrastruktur ytterligare utveckla landskapsekologiska
analyser. På så sätt kan av samband som styrker ekosystemtjänster som är viktiga för
samhället tas vara på mer effektivt.

Bebyggelsen på Gotland är påtagligt utspridd, och det finns flera områden med tät
bebyggelse som ej är klassade som tätorter. Fördelningen av bostäder innebär en
utmaning för samhällsservice och infrastruktur som exempelvis hållbara lösningar för
transporter. Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse i första hand tillkomma som en
förtätning eller komplettering till befintlig bebyggelse i tätort eller på landsbygd. Detta
för att en mer samlad bebyggelsestruktur ska eftersträvas. Regionen pekar på flera vinster
med samlad bebyggelse, som att ge förutsättningar för att utveckla kommunalt VA och
kollektivtrafik men också att hushålla med exempelvis jordbruksmark. En betydande
utmaning vid utveckling av ny bebyggelse är den begränsade tillgången till grundvatten
av god kvalitet. Grönstråk, parker och grönområden lyfts i översiktsplanen fram som
viktiga för den sociala hållbarheten, vilket gör dessa till en resurs att spara på (Gotlands
kommun 2010).
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Gotlandskusten ingår som riksintresse för högexploaterad kust i miljöbalken. Det innebär
att det inom området för gotlandskusten inte får byggas nya fritidshus som inte är
komplement till redan befintlig bebyggelse. I riksintresset ingår också hela
Östergarnslandet, Storsudret och Fårö. Om det finns särskilda skäl får emellertid annan
fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga
friluftslivets behov (Lag 2005:571).

Gotlands vatten är mycket rikt på kalk och därför generellt ganska hårt. Geologin och de
meteorologiska förutsättningarna medför att tillgången till grundvatten är sårbar, samt att
tillgången till grundvatten i vissa områden är mycket begränsad. Exempelvis har nästan
hela Storsudret, samt stora delar av Östergarnslandet mycket dålig tillgång grundvatten
under de torra sommarmånaderna. Det är på många håll vanligt med förhöjda kloridhalter
och påverkan av relikt saltvatten i grundvattnet, vilket ytterligare visar på bristen på färskt
sötvatten. I enskilda vattentäkter är det vanligt med mikrobiell påverkan.
Uppskattningsvis har 6000 permanent boende gotlänningar otjänligt vatten avseende
mikrobiologi. Ca 65 % av befolkningen anslutna till det kommunala nätet för
dricksvattenförsörjning. I jämförelse med övriga Sverige är denna siffra relativt låg vilket
främst beror på den spridda bebyggelsen i länet (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018a).
Lagringskapaciteten i mark och vatten är generellt mycket små. Transport av vatten sker i
små sprickor i berggrunden som kan transporteras mycket långt på kort tid. På grund av
den begränsade lagringskapaciteten av vatten är stora variationer av tillgång till
grundvatten vanligt. Då så gott som inget nytt grundvatten bildas under
sommarmånaderna, samtidigt som förbrukningen ökar kraftigt i samband med att det är
högsäsong för besöksnäringen blir det därför brist på vatten under sommaren och
bevattningsförbud är vanligt (Region Gotland u.å; Länsstyrelsen i Gotlands län 2018a).

Grundvatten är en viktig fråga på Gotland. Stora delar av vattenförsörjningen på Gotland
är beroende av grundvatten. Så gott som alla enskilda dricksvattentäkter är
grundvattenberoende och ca 65 % av den totala förbrukningen i det allmänna
drickvattennätet kommer från grundvatten. All näringsverksamhet i länet är beroende av
tillgång till vatten av god kvalitet. De största näringarna är jordbruk, sten- och
livsmedelsindustri samt besöksnäring. Många har enskilt vatten, och är således själva
ansvariga för sin vattenförsörjning. Mycket lite bevattning inom jordbruket tas från
grundvatten, istället används vatten från bevattningsdammar, där ytvatten samlas under
årets perioder med högre flöden (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018a).
Att skydda vattenresurser och inrätta vattenskyddsområden är ett viktigt verktyg för att
säkerställa den framtida vattenförsörjningen och är ett långsiktigt arbete. Framtagande av
vattenskyddsområden och föreskrifter sker i dialog och samråd med t.ex. markägare,
intresseföreningar och myndigheter (Region Gotland 2018a).
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Gotland är ett av landets företagstätaste län, med ca 7800 företag registrerade i länet.
Omkring 60 % av befolkningen sysselsätts inom privat sektor, och 40 % inom den
offentliga. De viktigaste näringarna är jordbruk, livsmedelsförädling och besöksnäring
(Region Gotland 2017).
Jordbruket och livsmedelsindustrin är sedan länge viktiga näringar på Gotland, med ca
3510 personer sysselsatta år 2013. Av landytan används ca 27 % som jordbruksmark,
varav nästan en fjärdedel nyttjas ekologiskt. Ca 0,8 procent av länet yta nyttjas som
betesmark. Mjölkproduktionen har under lång tid varit basen i det gotländska lantbruket.
De betydande produktionsgrenarna på gotländska gårdar är nöt, lamm, gris, fjäderfä och
häst (Region Gotland 2017).
Skogsbruket är en näringsgren med betydande areell påverkan på landskapet.
Uppskattningsvis används ungefär 40 % av länets landyta, fördelat på 4124 markägare,
till skogsbruk (Region Gotland 2017). Avverkning genom trakthyggesbruk har en stor
påverkan på skogsnaturvärden. Hundratals arter försvinner helt vid trakthyggesbruk och
har ingen eller mycket liten chans att återetablera sig. (Eide 2014; Artdatabanken 2015).
Storskalig kalkbrytning är en näringsverksamhet som lokalt har en påtaglig påverkan på
befintliga naturmiljöer och deras värden. Kalkbrytningen kan också hamna i konflikt med
vattenvårds- och vattenförsörjningsintressen. Utöver ett antal mindre och medelstora
kalkbrott finns för närvarande fyra större kalkbrott i länet, vilka alla är förlagda till norra
Gotland. Då denna rapport skrivs pågår fem tillståndsprövningar som rör större bergtäkter
(nya eller utökningar). Dessa gäller alla norra Gotland, utöver en utvidgning av brottet i
Klintehamn.

Gotland har bra vindförhållanden för vindkraft. Ytterligare utbyggnad av vindkraft skulle
kunna medverka till att minska klimatpåverkan samtidigt som samhällsekonomiska
vinster och arbetstillfällen kan genereras till kommunen. Möjligheten att uppföra nya
vindkraftverk på Gotland är emellertid begränsat, till största del på grund av
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begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet till fastlandet. Ansvarig för stamnätet i
Sverige är Svenska Kraftnät. Vattenfall äger dock kabelsystemet till fastlandet från och
på ön är GEAB ägare av elnätet. Vindkraftens största påverkan på naturvärden bedöms
vara mark- och anläggningsarbeten för verken, transformatorstationer, servicevägar och
kabeldragning samt risker för fågellivet, främst de stora rovfåglarna och för fladdermöss
(Gotlands kommun 2010). Lokalisering av vindkraftverk begränsas av ett antal faktorer,
varav bullerstörning, försvarets intressen och vissa rovfåglars häckningsplatser har störst
inverkan.

Besöksnäringen är en viktig näringsgren på Gotland som både påverkar och påverkas av
landskapet och dess kvalitéer. Gotlands län har sedan lång tid tillbaka en omfattande
besöksnäring och turism och är även det län som har högst andel turistföretag. Hela 36
procent av företagen i länet uppger att de har en stor försäljning till tillresta besökare
vilket ger positiva effekter för tjänsteföretagen inom detalj- och dagligvaruhandel,
transport, hotell och restaurang samt för upplevelseleverantörer. Sammantaget är
kulturella och kreativa näringar på framväxt. (Region Gotland 2017; Tillväxtverket
2018). Många företag kopplade till besöksnäringen är dock inte registrerade på Gotland.
Det är problematiskt för regionen då skatteintäkter uteblir samtidigt som tillströmningen
av människor sommartid innebär kostnader i samhällsservice och utmaningar för bl.a.
hushållningen med grundvatten.

Ett förändrat klimat kommer påverka Sveriges natur. Ett förändrat klimat kommer att
påverka vår natur, samhälle och bebyggda miljö. Den direkta påverkan, vad gäller mark
och vattenanvändning, kan delas in i:
• Högre temperaturer
• Värmebölja och torka
• Ökad nederbörd
• Stigande havsnivå och förändrade vattenflöden
• Ras, skred och erosion
Det handlar om en generell havsnivåhöjning, att årsmedelvärden för temperatur och
nederbörd stiger, men också att extrema väderhändelser som värmebölja, kraftiga skyfall
och torka inträffar oftare. De förväntade klimatförändringarna kommer troligen att
påverka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster på ett genomgripande sätt
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b). De utmaningar som klimatförändringar innebär
beskrivs ytterligare i kap 7.2.
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Att arbeta utifrån ett landskapsperspektiv där naturtypers förbindelser och arters
spridningsmöjligheter i landskapet beaktas är en förutsättning för att uppnå de
landskapsbaserade miljömålen; Ett rikt djur- och växtliv, Levande skogar, Myllrande
våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Även flera miljömål berörs och är beroende av en
fungerande grön infrastruktur för att kunna uppnås. Ett av dessa är God bebyggd miljö.
Just möjligheten att koppla samman naturområden till större enheter är sannolikt, enligt
forskning, det som gör störst skillnad (Viksten 2018; Angelstam, Roberge, Jonsson &
Törnblom 2010).

Arbete med grön infrastruktur innebär möjligheter att samtidigt nå mål inom andra
verksamheter som är viktiga i länet. Exempelvis så innebär arbete för att stärka grön
infrastruktur också ofta att stärka ekosystemtjänster som hjälper till att rusta samhället
inför kommande effekter av klimatförändringar såsom skyfall, intensiv värmebölja eller
vattenbrist. Att Gotlands natur och landskap är en betydelsefull reseanledning för så
många av öns besökare visar att arbete för grön infrastruktur också är ett verktyg för att
säkerställa och behålla kvalitéer som är betydelsefulla för länets ekonomiska utveckling.
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Såsom anges i Gotlands besöksstrategi (Region Gotland 2018b) har den här grenen inom
besöksnäringen också stor utvecklingspotential, även utanför sommarsäsongen. Som
visas i figuren på nästa sida så kan en väl placerad åtgärd för grön infrastruktur även
skapa mervärden och livskvalité för länets invånare och besökare som i sin tur kan
minska samhällskostnader. Omvänt så kan även åtgärder för att förstärka
ekosystemtjänster i tätorter bidra till att stärka den gröna infrastrukturen.

Att värna om och förstärka ekosystembaserade lösningar är i många fall en långsiktigt
kostnadseffektiv lösning som ofta skapar flera mervärden, både för människan och
naturens mångfald. Extrema väderhändelser som skyfall och värmebölja kan innebära
stora samhällskostnader, dessa kostnader förväntas öka ytterligare i framtiden på grund av
klimatförändringar. Samtidigt så kan sådana kostnader minskas om naturens förmåga att
t.ex. lagra vatten vid höga vattenflöden används i planering och förvaltning.
I kommunal planering, eller i exploateringsärenden som andra myndigheter råder över, är
det viktigt att värna om den gröna infrastrukturen och ta i beaktande att en åtgärd kan
fylla flera funktioner. En stadspark kan exempelvis bidra med en mängd nyttor till
stadsmiljön som till exempel att dämpa värmeböljor, fungera som översvämningsskydd,
ge ett värdefullt friluftsliv, främja hälsa i form av motion och stresshantering och
dessutom bidra till biologisk mångfald och pollinering. Restaurering och anläggning av
våtmarker är exempel på sätt att på ekosystembasis skydda samhället, och i synnerhet
jordbruket, mot längre torrperioder i framtiden. Även dagvattenfördröjning och
temperaturreglering är exempel på ekosystemtjänster som är delar i funktionella
ekologiska nätverk. Samtidigt kan anlagda våtmarker även fånga upp vatten och därmed
skydda från översvämningar under vinterhalvåret då nederbördsmängden förväntas öka
(Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017; Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b).
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För att säkra ett framtida hållbart nyttjande av ekosystem och deras tjänster krävs
implementering av begreppet ekosystemtjänster inom både den kommunala och
myndigheters förvaltning, i till exempel miljöräkenskaper, i planering och beslut om
markanvändning och i utformning av ekonomiska styrmedel. De stödjande
ekosystemtjänsterna (se kap 4.2) är viktiga för upprätthållande samt förbättring av
ekosystemens motståndskraft (resiliens). Resiliens innebär förmågan hos ett system att
hantera förändringar samt förmåga att dämpa och återhämta sig från olika typer av
störningar, till exempel klimatförändringar, utan att viktiga funktioner hos systemet går
förlorade (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017).

Att planera för grön infrastruktur är ett sätt att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Arbetet med grön infrastruktur kan öka förståelsen för hur olika miljöer påverkas av
klimatförändringar och varför det är nödvändigt att arbeta med klimatanpassning.
Exempel på verktyg för att arbeta med klimatanpassning och grön infrastruktur:
• Kartor över värdekärnor, värdenätverk och värdetrakter för utsatta livsmiljöer.
Under 2018 tas värdetrakter för våtmarker på Gotland fram. Värdetrakter för
skog uppdateras och fastställs även vid årsskiftet 2018/2019. Värdetrakterna
kommer att finnas tillgängliga på bl.a. geodataportalen och planeringskatalagen.
• Kartor över förväntade effekter av klimatförändringar. Exempelvis
lågpunktskartering och havsnivåhöjningar (med avseende på exempelvis extrem
hetta, havsnivåhöjning, sommartorka etc.).
• Kartor över områden med låg grundvattentillgång för att identifiera var förlängda
torrperioder kommer att slå hårdast.

Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder för att anpassa samhället till de
klimatförändringar vi märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det
kan också innebära att vidta åtgärder för att utnyttja de möjligheter som uppstår till följd
av klimatförändringar. Ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att
ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa samhället till klimatförändringarna och dämpa
negativ påverkan. En robust grön infrastruktur leder å sin sida till tåliga ekosystem som
har bättre förutsättningar att klara av klimatförändringarna. Att planera för grön
infrastruktur kan därmed samtidigt bidra till klimatanpassning. Planeringen kan bidra till
att tillvarata möjligheter och minska sårbarheter med klimatförändringar för såväl naturen
som samhället och människan, både i tätorter och på landsbygden. Den omställning som
behöver göras för att klimatanpassa samhället går att göra i kombination med insatser för
att stärka den gröna infrastrukturen. Klimatanpassning kan ske inom många olika sektorer
och i alla typer av miljöer, såsom bebyggd miljö, kulturmiljö, kustområden, skogs- och
jordbruksområden (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017; Länsstyrelsen i Gotlands län
2018b).
Regeringens nya nationella strategi för klimatanpassning anger att
klimatanpassningsarbetet ska baseras på principen om långsiktig hållbarhet som innebär
att beslutfattande, planering och genomförande av åtgärder ska beakta befintliga och
kommande generationers intressen. Vid val av klimatanpassningsåtgärder ska hänsyn tas
till åtgärder som:
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•
•
•
•
•
•
•

har en positiv effekt på miljön och ekosystemtjänster
är givande oavsett graden av klimatförändring (no regret measures) och som har
positiva effekter på andra sektorer
är förebyggande och bidrar till samhällsekonomisk effektivitet genom att minska
skadekostnader
har positiva effekter på social sammanhållning
bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning
goda livsmiljöer och hälsa
som inte missgynnar någon social grupp

(Miljö- och energidepartementet 2017)

Den gröna infrastrukturen är viktig i bebyggda miljöer för att minska belastning på
dagvattensystem och som översvämningsytor vid intensiv nederbörd. Grönytor kan också
rena dagvatten från föroreningar och närsalter (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017).

Träd sänker temperaturen på markytan både genom att ge skugga och genom
evapotranspiration. Trädens kylande funktion är därför särskilt viktig i urbana miljöer, då
städer och tätorter skapar sitt eget mikroklimat där s.k. urban värmeeffekt kan uppstå.
Därför är städer extra sårbara vid temperaturförändringar, vindförhållanden och
nederbörd (Boverket 2010). Med klimatförändringar väntas fler och mer frekvent
återkommande värmeböljor under sommaren. Folkhälsomyndigheten anger att ihållande
perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet.
Särskilda riskgrupper är äldre, kroniskt sjuka, personer med fysiskt eller psykisk
funktionsnedsättning, små barn och gravida (Folkhälsomyndigheten 2017).
Vissa grönstrukturer kyler bättre. Som exempel så kan fuktiga skogar antas ha bättre
tillgång till vatten än torra friska skogar under värmeböljor och ett fylligare lövverk som
ger högre volym och utför mer evapotranspiration. Studier pekar också på att
sammanhängande större stadsskogar har större kylande effekt på sin omgivning – de
kyler bortom sina egna gränser - än för samma areal grönstruktur om den inte är
sammanhängande. Genom att kombinera olika underlag och antaganden om deras
inverkan på temperaturreglering kan stadens gröna strukturers kapacitet att reglera
klimatet, att kyla, visualiseras (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017).

Vegetation vid stränder kan hindra eller fördröja erosion och borttransport av
jordmaterial. Vegetation längs kantzoner kan också förbättra stabilitet i slänter mot
vattendrag. Men öppna sandmiljöer kan också vara oerhört viktiga för biologisk mångfald
(Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017). Arter som aktivt planterats för att binda sand
bekämpas idag för att bevara de arter som lever i dessa miljöer. Så sker exempelvis med
svarttall på Gotska Sandön, Gotlands enda nationalpark.

Våtmarker kan hjälpa till att hålla kvar vatten på land som annars skulle rinna direkt ut i
havet. På så sätt kan grundvattenbildningen stärkas, liksom tillgången på vatten i
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jordbruket och jämnare flöden i vattendrag. Samtidigt så stärks den biologiska
mångfalden, vilket har en understödjande effekt på andra ekosystemtjänster
(Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017).

Träd och vegetation kan ta upp partiklar och föroreningar i luften och samtidigt bidra till
att dämpa buller (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2017).

Det har länge varit känt att vägkanter kan vara artrika och vackra blomsterbiotoper som
även är av stort värde för vilda pollinatörer. Vägkanterna utgör i flera fall en ersättning
för den förlust av biotoper för dessa arter som uppstått genom de stora förändringarna i
landskapet under 1900-talet. Särskilt på Gotland återfinns många värdefulla vägkanter
och som hyser många rödlistade arter. Vägkanterna och andra delar av modern
infrastruktur såsom ledningsgator kan ha stor betydelse för arters förutsättningar att
sprida sig i landskapet. För att dessa ”moderna” biotoper ska fungera som livsmiljö för
dessa artgrupper är det dock viktigt att de sköts på rätt sätt (Lennartsson & Gylje 2009).
Här har aktörer såsom Trafikverket och GEAB på Gotland särskilt stor möjlighet att
påverka. Trafikverket arbetar också sedan tidigare med projekt för att bl.a. inventera
naturvärden i vägrenar på Gotland. Inför budgetåret 2016 fick Trafikverket i
regleringsbrevet i uppdrag att vidareutveckla verkets arbete för att anpassa anläggning
och skötsel av transportinfrastrukturen till en fungerande grön infrastruktur så att
verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål nås. Även Region Gotland kan
genom sin skötsel av gatu- och parkmiljöer göra stor skillnad.
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Friluftslivet på Gotland har stor utvecklingspotential. Det finns ett stort utbud av unika
natur- och kulturupplevelser genom friluftsliv i länet som kan åtnjutas på olika sätt under
årets alla säsonger. Friluftslivet kan också bidra till en bra folkhälsa och
landsbygdsutveckling genom en ökad naturturism. Genom att människor ges möjlighet att
besöka naturen kan nyfikenhet om naturen väckas. Genom bra information i
friluftsområden kan kunskap om naturen hos allmänheten höjas och miljömedvetenhet
öka.

Forskning har visat att vistelse i parker och natur främjar både fysisk och psykisk hälsa,
reducerar stress och förbättrar immunförsvaret (Naturvårdsverket 2015). Genom att
främja friluftsliv i länet kan människors hälsa öka och samhällskostnader för fysisk och
psykisk ohälsa minska. Åtgärder för att gynna friluftsliv i eller nära tätorter kan även
bidra indirekt till folkhälsa genom bl.a. reglering av luftföroreningar, temperaturreglering
och rening av dagvatten.

Friluftslivs- och naturturism kan förlänga turistsäsongen på Gotland och ge
arbetstillfällen på landsbygden. Många åker idag till Gotland för att uppleva den vackra
och särpräglade naturen. Samtidigt finns det få företag som erbjuder naturguidningar eller
andra typer av mer organiserade friluftsupplevelser.

Gotland har inte som många andra län några längre leder (som exempelvis Skåneleden
eller Sörmlandsleden) som kan verka som magnet ur ett turismperspektiv. Det finns dock
goda möjligheter att binda ihop olika natur- eller friluftsområden så att längre leder
skapas. Oftast stärks friluftsupplevelsen av större områden eller områden som man kan ta
sig mellan utan att behöva använda bil eller buss. Olika kultur- och naturbesöksplatser
och serviceinrättningar kan verka som kopplingspunkter i ett sådant ledsystem. Detta
gäller inte enbart vandringsleder utan även cykel- och ridleder. Områden kan även
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kopplas ihop genom exempelvis det gamla banvallssystemet som finns på ön. Beaktas bör
dock att skapandet av en led kräver markägarnas tillstånd. Många gotländska markägare
är positiva till längre leder men det kan ändå vara en utmaning eftersom marken på
Gotland till stor del är privatägd och det är många fastighetsägare som behöver kontaktas
om en längre led ska skapas. Större sammanhängande områden eller områden som binds
samman bidrar till ett rikare friluftsliv och kan också skapa attraktionskraft inom
upplevelseturismen. En ökad ledturism kan bidra till lokala företag genom
restaurangbesök, övernattningar längs leden och mycket mer.

För att nå upp till nationella och internationella miljömål och åtaganden kan stödet
utvecklas gentemot markägare, föreningar och andra lokala initiativ som vill bruka mark
på ett sätt som också är bra för miljön. Istället för naturreservat kan exempelvis
naturvårdsavtal nyttjas oftare för att på så vis stödja den/de som vill få hjälp med god
naturvårdsförvaltning men inte upplåta marken som naturreservat eller släppa
skötsel/bruk av marken helt. Naturvårdsavtal kan skrivas med Länsstyrelsen eller
Skogsstyrelsen och utgörs av ett tidsbegränsat civilrättsligt avtal där parterna gemensamt
kommer överens om vad som ska gälla i avtalet. Andra möjligheter kan vara stöd till
föreningar av markägare/lantbrukare som driver större betesprojekt ihop såsom
exempelvis sker på Hejnum hällar på nordmellersta Gotland. Här finns stora möjligheter
för landskapets olika aktörer att bidra till att hitta möjligheter som bidrar till grön
infrastruktur, landsbygdsutveckling och enskilda aktörers egna mål samtidigt.

De ekosystemtjänster som erhålls av våtmarker har en stor potential på Gotland. Utöver
att biologisk mångfald stärks så gynnas också samhället genom ökad tillgång till vatten
av god kvalité för människa och jordbruk. Dessutom kan våtmarker bidra med
kolinlagring som också avhjälper belastningen av utsläpp av växthusgaser. I ett framtida
varmare klimat med längre sommartorka kan våtmarker också bidra till
temperaturreglering. Dessutom kan våtmarker fungera som kolsänka och därmed bidra
till kolinlagring. På samma sätt kan odling på f.d. våtmarker bidra med att kol inlagrat i
marken sprids och frigörs i luften. Genom statliga styrmedel finns två olika ingångar till
stöd för den som vill restaurera eller anlägga en våtmark; inom landsbygdsprogrammet
samt inom LONA. Läs mer om dessa ersättningar i avsnitt 5.5 och 5.6, samt i avsnittet
om regionala möjligheter för våtmarker, Del C avsnitt 1.8.

Ett gott exempel på ekosystembaserade lösningar ifråga om våtmarker är från
Gammelgarns socken på Östra Gotland. Där startade år 2005 sex markägare en
studiecirkel kring grundvattenbildning till följd av att tillgången till dricksvatten sinat
alltmer sedan början av 90-talet. De sex markägarnas samverkan ledde till att man
återskapade och grävde ut befintliga våtmarker och förband dem med diken. Idag ligger
där åtta små dammar med utlopp mot Ängsmansviken. Våtmarkerna har bl.a. grävts ut till
ca en meters djup och lera användes för att täta sidorna längs med utloppen. På så sätt har
vatten samlats och utloppet till Östersjön fördröjts. Tack vare att vattennivån hålls uppe i
våtmarkerna sjunker inte vattennivån brunnarna lika fort som tidigare. Hösten 2016
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konstaterade de boende i området att de haft vatten under hela torrsäsongen samtidigt
som det varit vattenbrist runtom på Gotland (SMHI 2017b).
Ytterligare exempel på vattenbaserade ekosystemtjänster från Gotland är skapande av
bevattningsdammar i jordbruket. Här finns flera exempel på lyckade projekt, bl.a. från
Stora Tollby Gård och Nyplings gård. Kulturväxter generellt behöver mer vatten än vad
den naturliga nederbördsmängden kan tillgodose. I det framtida klimatet kommer
mängden nederbörd på Gotland minska avsevärt under sommartid, samtidigt som
vegetationsperioden förlängs. Att skapa dammar är ett sätt att få bättre möjligheter att
bevattna grödorna. De kan också säkra en jämnare produktion för gårdarna och säkra
skörd under torra år. I dammen samlas vatten och näring som vid bevattning återgår till
jordbruksmarken. På så sätt bromsas vattnet upp och näringsbelastningen minskar på
Östersjön. Dessutom blir dammar ofta attraktiva våtmarksområden för många fågelarter
som häckar eller rastar, och kan även gynna groddjur och deras möjligheter att förflytta
sig i landskapet (SMHI 2017a).

Observera att anläggning av våtmarker som har ett vattenområde under 5 hektar är
anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska lämnas till Länsstyrelsen innan
projektet påbörjas. För vattenområden över 5 hektar behövs tillstånd från mark- och
miljödomstolen.
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Landskapet och miljön påverkas mycket av lantbruket. Det handlar både om en negativ
miljöpåverkan, men också om aktiviteter som gynnar miljön, inte minst när det handlar
om biologisk mångfald och kulturmiljövärden.
Inom ramarna för landsbygdsprogrammet 2014–2020, som är finansierat via EU och
svenska staten, erbjuds lantbrukarna kostnadsfri rådgivning och kursverksamhet.
Rådgivningarna och kursverksamheten hjälper på olika sätt lantbrukare att gynna
biologisk mångfald i sina marker och samtidigt driva ett livskraftigt jordbruk.
Ämnesområdena är i huvudsak indelade i:


Ett rikt odlingslandskap
Utvecklingen för miljömålet Ett rikt odlingslandskap är i stora delar beroende av ett
livskraftigt lantbruk. Rådgivning och kurser inom området ska därför syfta till att
genom ökad kunskap optimera förutsättningarna för hållbar landskapsvård i
kombination med god djurvälfärd och önskade produktionsresultat. Även föreningar
som sköter slåtterängar kan erbjudas rådgivning och kurser. Det finns ofta en tydlig
koppling till miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet. Läs med om
miljöersättningar i avsnitt 5.5.


Ekologisk produktion
I den nationella livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål som säger att 30 procent
av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark
år 2030. Trots stor efterfrågan är omställningstakten relativt låg. Rådgivning och
kurser inom området ska förbättra möjligheterna för lantbrukare som vill ställa om till
ekologiskt att göra det, men också syfta till att fler kan göra mer och kanske ännu
bättre.


Greppa Näringen
Greppa Näringen är ett koncept som tagits fram och ägs av Jordbruksverket,
Länsstyrelserna och LRF. Rådgivningen och kurserna inom detta område syftar till
att minska lantbrukets negativa miljöpåverkan och är verktyg för att nå miljömålen
Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Läs mer om aktuell
rådgivning och kurser på Länsstyrelsens hemsida

Företag, föreningar, privatpersoner och myndigheter som vill utföra projekt eller åtgärder
för att gynna naturvärden kan söka stöd på flera olika håll. I rapporten ”Var finns
pengarna? - En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser
för att nå miljömålen” återfinns information om samtliga stöd som går att söka.
Sammanställningen görs av Länsstyrelserna inom RUS, Regional utveckling och
samverkan inom miljömålssystemet, och uppdateras varje år (Länsstyrelsen Skåne 2017).
Rapporten finns att ladda ned på länsstyrelsernas hemsida.

Under kommande uppdrag för grön infrastruktur planerar Länsstyrelsen att gå vidare med
att identifiera insatsområden och åtgärder för Gotlands fyra fokusområden tillsammans
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med landskapets aktörer. Deltagande i arbetet är frivilligt och bygger på samarbete,
samförstånd och stöd till de aktörer som vill ta en ökad miljöhänsyn i sitt arbete och ta del
av de möjligheter som det innebär.
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Varje år gör Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen en bedömning av hur arbetet
med miljömålen går och huruvida vi kommer att nå målen i tid eller inte. 2017 gjordes
bedömningen att endast ett av de nationella miljömålen på Gotland kommer att nås fram
till 2020. Tre mål bedöms som nära och att trenden är positiv. Tre mål saknar regional
bedömning, och ett av dessa, skyddande ozonskikt, kommer att uppnås enligt den
nationella bedömningen. Sju av målen kommer inte att nås, och har samtidigt en neutral
utveckling. Ett av dessa är Levande skogar. Tre av målen bedöms inte kunna uppnås och
utvecklas samtidigt i negativ riktning. Dessa tre är: Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt djur- och växtliv. Dessa tre är också viktiga för både
ekosystemtjänster och har särskild betydelse för en fungerande grön infrastruktur i länet
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b). Av miljömålsuppföljningen i länet går att utläsa att
de mål som är av störst betydelse för grön infrastruktur också är de som det går sämst för.
Samtidigt sker en del positiva förändringar. De senaste årens kraftigt höjda anslag till
arbetet med skydd av natur har lett till att takten i arbetet med skydd av gotländska skogar
och andra värdefulla marker kunnat höjas. Det ger förutsättningar för att den biologiska
mångfalden bevaras i dessa områden. I många gotländska marker är kultur- och
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naturvärden nära sammanvävda och ett skydd genom naturreservat bidrar även till ett
skydd av kulturmiljön. Trots ökad takt i arbetet med formellt skydd fortsätter emellertid
skogar med höga naturvärden att avverkas på Gotland och värdefulla alvarmarker
fortsätter att exploateras. Gynnsam bevarandestatus för dessa naturtyper kommer därför
inte kunna uppnås trots en högre takt i skyddsarbetet (Länsstyrelsen i Gotlands län
2017b).
Utvecklingen utanför skyddad natur går mot större men färre lantbruksföretag där djuren
ofta går på gårdsnära högproduktiva marker. Därför växer många magra
naturbetesmarker igen. De kvarvarande hävdade arealerna får en fragmenterad utbredning
på landskapsnivå. Detta tillsammans med en svårighet att få till generationsskiften på
gårdarna, gör osäkerheten för den biologiska mångfalden knuten till naturbetesmarker
och slåtterängar stor (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).

Dagens rationella och intensivt nyttjande av jordbrukslandskapet missgynnar även
naturliga pollinatörer såsom fjärilar och vildbin. Klöver- och lusernvallar slås tidigare,
och småmiljöer som blommande kantzoner, bryn och dikesrenar får allt mindre utrymme.
Jordbruksverket har dessutom sedan 2015 haft IT-problem som resulterat i kraftigt
försenade utbetalningar av miljöersättningar till lantbrukarna. På Gotland har detta
inneburit ett stort bekymmer, då lantbrukarnas ekonomi utsatts för en osäkerhet som gör
att förtroendet för ersättningen fortsätter att minska. Detta har i sin tur medverkat till
minskad motivation att sköta markerna optimalt, vilket i praktiken också är det som har
skett (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
Det gotländska landskapet är starkt påverkat av tidigare utdikningar av både stora och
små våtmarksområden. De utdikade våtmarkernas ekosystemtjänster som kolinlagring,
flödesutjämning, närsaltsretention och hållande av biologisk mångfald är därför kraftigt
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reducerade. Länsstyrelsen konstaterade 2017 att enbart restaurering av våtmarker i sig
inte är en tillräcklig åtgärd för att länets våtmarker ska uppnå god bevarandestatus.
Kontinuerlig hävd krävs i de flesta miljöer för att igenväxningen och minskningen av
biologisk mångfald ska saktas ned (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
För att vända den negativa utvecklingen bedömer Länsstyrelsen att bland annat
markanvändningen måste styras mot en riktning som tar större hänsyn till biologisk
mångfald. Mycket görs, men många utmaningar kvarstår. En särskilt viktig sådan är att
pågående markanvändning inom de areella näringarna har stor negativ påverkan på den
biologiska mångfalden, till exempel avverkning av gammal skog och ett intensifierat och
storskaligt jordbruk (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
På landskapsnivå går det alltså dåligt för de flesta av våra naturtyper och den gröna infrastrukturen. Vi utgår från ett läge där naturtyper med höga naturvärden och livsmiljöer har
minskat drastiskt de senaste 100 - 200 åren. För att nå miljömålen och uppfylla våra
internationella åtaganden behöver det tas större miljöhänsyn i människans brukande,
fortsatt skydd av särskilt värdefulla områden, samt skötsel och restaurering av vissa landoch vattenmiljöer. Det behövs ett landskapsperspektiv vid planering av all verksamhet
och ökad kunskap för att resurseffektiva åtgärder ska kunna sättas in (Länsstyrelsen i
Gotlands län 2017b).

Klimatförändringarna har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot biologisk
mångfald. Hur klimatet i Gotlands län utvecklas beror på hur framgångsrikt det globala
arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser blir. Även om vi lyckas att stoppa
utsläppen av växthusgaser kommer vi fortfarande att få en förändring av klimatet som vi
måste anpassa oss till. För vissa naturtyper kan vi ana vilka effekter klimatförändringar
kan ge, för andra saknas kunskap. Nationell forskning och samordning i dessa frågor
skulle kunna ge svar på detta (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b).
SMHI har sammanställt en klimatanalys för Gotlands län som beskriver dagens
observerade klimatvärden och klimatbilden år 2100 baserat på observationer och
beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive
höga utsläpp (RCP8.5). Klimatscenarierna visar likartade resultat fram till mitten av
seklet och det är först därefter man kan se större skillnader mellan dem. Oavsett vilket
klimatscenario som inträffar så väntas förändringarna i klimat ge negativa effekter på
värden i både natur- och kulturmiljöer. Olika effekter av klimatförändringar, som ökade
nederbördsmängder och längre torrperioder, kommer att förändra förutsättningarna för att
olika värden i landskapet ska kunna bevaras (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b).
Förutsedda effekter sammanfattas i figuren nedan:
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Att årstiderna blir varmare innebär ändrade förutsättningar för växter och djur. Samspelet
mellan olika arter kan störas då arter svarar olika på uppvärmning eller av att
temperaturen stiger medan ljustillgången inte ändras. Stigande temperatur och förändrade
nederbördsförhållanden innebär stora påfrestningar för många arter. Vid snabba
förändringar hinner arter inte anpassa sig. Konkurrenssvaga arter som är beroende av en
speciell naturtyp är mer känsliga för förändringar och riskerar att slås ut medan
generalister breder ut sig och ökar i antal, vilket leder till mer artfattiga eller ensartade
naturtyper. Små populationer med begränsad genuppsättning har begränsad
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återhämtningsförmåga när de utsätts för snabba förändringar. Samtidigt förväntas det
varmare klimatet också öka problemen med smittsamma sjukdomar både för tamdjur och
vilda djur. Det gäller både nya sjukdomar och förändrade spridningsmönster av befintliga
sjukdomar. Vi har redan idag ett antal svamp- och insektsanknutna trädsjukdomar (ex.
alm- och askskottsjuka) som slår hårt mot våra inhemska trädslag med förändrade och
försvagade ekosystem som följd och antalet skadegörare kommer sannolikt att öka. En
ökad temperatur och förlängd vegetationsperiod ökar också takten på igenväxningen i
landskapet (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b; SMHI 2015).
Även havsnivåhöjningen kommer att medföra stora konsekvenser på Gotlands
naturmiljöer. Enligt SMHI kommer framtidens medelvattenyta i havet runt Gotland att
ligga mellan 10–60 cm över dagens medelvattenyta. Dessa beräkningar har tagit hänsyn
till landhöjningen. Under 2018 presenterade SMHI även högsta beräknade
havsvattenstånd i dagens och i framtidens klimat. Det högsta beräknade havsvattenståndet
visar hur högt vattenståndet kan stiga tillfälligt, under en storm. För Visby är det högsta
beräknade havsvattenståndet i dagens klimat 115 cm. I ett framtida klimat, beroende på
val av scenario, är det högsta beräknade havsvattenståndet mellan 150–180 cm över
dagens medelvattenyta (SMHI 2017c).
En naturmiljö som kraftigt kommer att påverkas av havsnivåhöjningen är
havsstrandängarna längs kusten, som biologiskt är mycket rika miljöer. En kartläggning
gjord av en student på Stockholms universitet visar att vid en havsnivåhöjning på 1 m
kommer 97 % av strandängarna försvinna och vid en havsnivåhöjning på 2 m försvinner
99 % av de gotländska strandängarna. Det innebär att strandängarna måste förflyttas inåt
land när havsnivån stiger för att inte försvinna (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b).
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Klimatförändringarna kommer även att bidra med indirekta effekter. Vad dessa kommer
att bestå av är ytterst beroende av samhällets agerande. De indirekta klimateffekterna är
svåra att förutse, men är viktiga att ha i åtanke då effekterna på naturmiljöer kan bli större
än effekterna som direkt följer av klimatpåverkan.
Som ett exempel kan nämnas att jord- och skogsbrukssektorn i Sverige förväntas möta en
ökad efterfrågan till följd av försämrade klimatförutsättningar för dessa branscher i andra
delar av världen. Att fossila bränslen byts ut mot biobränslen pådriver även denna
utveckling i samhället. Att vegetationsperioden förlängs och tidigareläggs, samtidigt som
sommartorka blir allt vanligare och intensivare förväntas leda till förändringar i
markanvändningen. Ett intensifierat brukande av jord- och skogsbruk kan bl.a. innebära
att mer mark tas i anspråk, en ökad belastning från gödningsmedel och
bekämpningsmedel, att nya grödor introduceras samt ett ökat vattenuttag. Inom
besöksnäringen förväntas ett delvis annat rekreationsmönster på grund av
klimatförändringar. Hur näringarna utvecklas för att utnyttja möjligheterna och minska
riskerna med klimatförändringar kommer att alltså att påverka grön infrastruktur och
innebära nya utmaningar för en balanserad markanvändning i hela landskapet
(Europeiska unionen 2013; Hall et al. 2015).

Det landskap som finns på Gotland idag är ett landskap som befinner sig i kontinuerlig
förändring. Tendenserna inom jordbruket visar allt färre men större lantbruksföretag.
Trots att antalet ekologiska jordbruk ökar så brukas den största arealen jordbruksmark
med hjälp av konstgödsling och kemiska bekämpningsmedel. Det har påvisats i ett antal
vetenskapliga artiklar och forskningsprojekt att spridningen av dessa ämnen i naturen har
en decimerande effekt på kvalitéer såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Samtidigt är dessa jordbruksmarker också biologiskt fattiga, vilket innebär att många
arter saknar livsutrymme, eller möjlighet att färdas mellan olika lämpliga livsmiljöer
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
Trenden ifråga om betesdjur är liknande. Antalet djurhållare i landskapet blir färre
samtidigt som besättningsstorlekarna ökar. Det totala antalet betesdjur har därför länge
varit relativt konstant, med skillnaderna att djuren är ute på bete i kortare perioder idag,
att vissa betesdjur inte tillbringar tid ute alls samt att många av betesdjuren inte betar på
naturbetesmarker utan på vall. Därför går trenden ändå mot fortsatt igenväxning av
livsmiljöer och brist på naturliga störningar i flera typer av livsmiljöer för arter.
En viktig typ av naturlig störning i landskapet, särskilt i barrskog och alvarmarker, som
idag till stor del saknas är naturliga bränder. Naturliga eller av människan orsakade
bränder är ett naturligt inslag i landskapet som bidrar till en förnyelse i den arternas
succession, att landskapet fläckvis hålls öppet, liksom att det skapar förutsättningar för en
del arter som är beroende av brand att finnas kvar (Ekstam & Forshed 2002).

Att allt färre människor idag bor på landsbygden bidrar vidare till att antalet djurhållare
minskar, vilket på så sätt minskar förutsättningarna för att hävd i rätt utsträckning på
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biologiskt värdefulla marker minskar. Bristen på hävd genom bete och andra typer av
hävd är genomgående för nästan alla naturtyper i hela landskapet, vilket gör att
igenväxningen utgör ett av de största hoten mot biologiska mångfald och därmed en
fungerande grön infrastruktur. De förändringar som beskrivs ovan bidrar till att olika
typer av värdefulla naturmiljöer i allt högre grad blir isolerade. Såsom exempelvis syns i
figur 13 i kap 6.2 är de få ängsmarker som finns kvar idag ofta starkt isolerade från
varandra, vilket gör att många arter (som exempelvis flera arter av lavar) har mycket liten
eller ingen möjlighet att sprida sig vidare (Darwin 1859; MacArthur & Wilson 1963;
Levins 1969). Även i dessa små kvarvarande miljöer är igenväxning ett problem, då
hävden genom röjning av buskar och hamling av träd i ängsmiljöerna ofta är starkt
eftersatt. Med den ökade förnaansamling och minskade ljusinsläpp som detta medför
övergår alltmer av floran i fältskiktet mot arter av lundkaraktär (Stenström 1946;
Andersson 1994).
Samma problematik syns även i länets våtmarker, som traditionellt också ofta hävdats
genom slåtter eller bete. Hävd saknas även i alvarmarkerna och i betespräglade skogar.
Takten på igenväxningen i landskapet väntas dessutom öka i samband med
klimatförändringar. Klimatförändringarna innebär därför ytterligare krav på tillräckligt
antal betesdjur i hela landskapet, men också ökat skötselbehov i naturreservat och andra
naturområden (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018b; SMHI 2015).

En senare tids påverkan på landskapet är den expansion av fritidshus som pågått under
den senare halvan av 1900-talet och fortsatt under 2000-talet, oftast strandnära eller i
öppna och starkt kulturlandskapspräglade områden såsom exempelvis Storsudret, Fårö
och Östergarnslandet. Tillsammans med bebyggelsen följer infrastruktur i form av vägar,
fiber och el och vattenledningar samt eventuellt anläggning av enskilda brunnar och
avlopp. Dessutom tenderar ofta tomtmarker att ”expandera” vilket ytterligare påverkar
den intilliggande miljön. Anläggande av industriella miljöer, vindkraftsverk med
tillhörande infrastruktur samt uppläggningsplatser för jordmassor, skräp eller timmer
bidrar ytterligare till att skapa ”barriäreffekter” mellan olika naturtyper.
Områden med ett högt förändringstryck ifråga om exploatering i länet idag är framförallt
i området i och omkring Visby samt expansionen av fritidshus längs gotlandskusten och i
synnerhet på Fårö, Östergarnslandet samt Storsudret. På norra Gotland samt runt
Klintehamn och Buttle finns även intressen kring exploatering för kalkbrytning. Då denna
rapport skrivs pågår fem tillståndsprövningar som rör större bergtäkter (nya eller
utökningar). Dessa gäller alla norra Gotland, utöver en utvidgning av brottet i
Klintehamn. Även anläggning av vindkraft innebär exploatering då det förutom själva
vindkraftverken även krävs utbyggnad av infrastruktur av vägnät och ledningar.
Även skogsmark i länet är påverkas areellt av exploateringstryck genom avverkning.
Trots ökad takt i arbetet för formellt skydd av skog på Gotland så avverkas fortfarande
skogar med höga naturvärden. Därför bedöms det inte som möjligt att uppnå miljömålet
Levande skogar eller att uppnå gynnsam bevarandestatus för länets skogstyper
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b). Det är en utmaning för landskapets aktörer med
påverkan på skogen att tillsammans verka för att uppnå att nödvändig hänsyn till
kvarvarande naturvärden tas om hand.
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Vid fysisk planering och tillståndsprövningar behöver hänsyn tas till landskapets olika
värden och intressen. Genom att ta hänsyn till landskapets naturvärden kan vi undvika att
bryta den gröna infrastrukturen och istället stärka den.

På Gotland finns det omkring 1000 platser som potentiellt kan vara förorenade från olika
verksamheter. Uppskattningsvis är omkring ett 100-tal av dessa är så pass förorenade att
de utgör en oacceptabel risk för människors hälsa eller för miljön och därför behöver
åtgärdas. Saneringsåtgärder är ofta kostsamma och många gånger beroende av statliga
bidragsmedel. Om vi ska åtgärda problemen med förorenade områden till nästa
generation behöver saneringstakten öka (Länsstyrelsen i Gotlands län 2015b;
Naturvårdsverket 2018b).
Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle där användningen av kemikalier är starkt kopplad
till vår livsstil. De finns i t.ex. i mat, leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och de
byggprodukter våra hus är tillverkade av. Många kemikalier kan långsamt läcka från
varorna under deras livstid, till exempel från kläder och elektronik. Kemikalierna hamnar
ofta i avloppet och vidare till vattenmiljön där de kan påverka vattenlevande organismer.
Några exempel på kemikalier som påvisats i vattenmiljön på Gotland är
flamskyddsmedel, läkemedel, bekämpningsmedel, tungmetaller, oljerester och PFAS
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).

Majoriteten av vattendragen på Gotland har övergödningsproblem. För kustvattnet är det
mest problem vid grunda vikar. Sjöarna bedöms inte vara så påverkade medan det är
olika i olika grundvattenförekomster. Det mesta av näringsläckaget kommer från
åkermark men även avloppsreningsverk och enskilda avlopp bidrar med kväve och fosfor.
Näringsläckage i landskapet påskyndar igenväxning och orsakar därmed att ekosystemens
balans rubbas. Markens förmåga att filtrera och binda närsalter är ett exempel på en viktig
ekosystemtjänst. Näringsläckage kan på vissa håll därför innebära att kvalitén på
grundvattnet påverkats. år 2015 undersöktes 200 brunnar, varav 3,5 procent klassades
som hälsofarliga på grund av framförallt nitrat men även av nitrit och ammonium. För
miljömålet Ingen övergödning så betecknas utvecklingen på Gotland trots allt vara
positiv, men att målet inte bedöms uppnås i tid (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).

En annan trend i dagens markanvändning som innebär ytterligare en påverkan på den
gröna infrastrukturen och den biologiska mångfalden är invasiva arter. Många av dessa
kommer hit genom importerade växter och gods, liksom färje- och flygtrafik
(Naturvårdsverket 2017c). Flera invasiva arter har kommit och spridits genom att de
planterats i offentliga och privata planteringar och trädgårdar. Exempel på sådana arter
som utgör ett problem på Gotland är vresros och spärroxbär.
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I artdatabankens riskklassning för spridning av främmande arter 2017–2018 listas vresros
som en av de arterna som utgör störst hot. I riskklassningen mäts hur stor risk arten utgör
för biologisk mångfald, artens spridningsförmåga m.m. i kombination med förväntade
effekter av klimatförändringarna (Artdatabanken 2018).
Påverkan av invasiva arter väntas i allmänhet öka i framtiden i takt med
klimatförändringarna. Flera sådana arter gynnas av ett varmare och fuktigare klimat med
en snabbare utbredning till följd. Oftast har de inga naturliga fiender i våra ekosystem
vilket gör att de slår ut andra arter och ekosystem vilket resulterar i en minskad biologisk
mångfald. (Naturvårdsverket 2017c; Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017).

För att framgångsrikt kunna arbeta med att bevara och stärka den gröna infrastrukturen i
landskapet behöver både målen och ansvarsfördelningen vara tydliga och accepterade av
berörda aktörer. Det finns en rad hinder som gör att detta är svårt att uppnå. Som exempel
kan nämnas:
• Komplexiteten i frågan ger bristande helhetssyn,
• Otillräcklig dialog mellan aktörer i landskapet,
• Svårigheter att samordna arbetet över administrativa gränser,
• Otillräckliga juridiska och ekonomiska styrmedel,
• Brister i branschansvar,
• Bristande finansiering av åtgärder - bristande samhällsekonomiska
resurser,
• I vissa fall kunskapsbrist,
• Polarisering mellan olika intressen
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En övergripande utmaning inom detta område är att hitta möjligheter för olika aktörer att
samverka och hitta bra samordningsvinster. Denna samverkan kan, om förutsättningar
ges, även bidra till att vi undviker ”stuprör” där endast en typ av livsmiljö ingår i arbetet
med mark- och vattenanvändning. Arbetar man med skog kan det till exempel vara
värdefullt att känna till viktiga landskapssammanhang för betesmarker eller vattendrag.

En annan betydelsefull landskapsfråga där ansvarsfördelningen är otydlig är frågan om
utdöendeskuld. Utdöendeskuld handlar om att arter försvinner långsammare ur landskapet
än vad deras livsmiljöer gör. Därför kan det ta tid innan de fulla konsekvenserna av
försvinnande av livsmiljöer faktiskt syns. Vissa långlivade arter, såsom vissa ängsväxter
kan finnas kvar i decennier innan de slutgiltigt försvinner, medan andra, mindre
långlivade, arter såsom exempelvis vissa insekter försvinner snabbare. Platser med en
utdöendeskuld blir därför platser där arterna ännu finns kvar men där biotoperna är för
små och med en för låg kvalité för att garantera en långsiktig överlevnad. Tröskelvärdena
är då för låga. Flera av de förekomster av rödlistade arter som fortfarande finns i
landskapet idag besitter en utdöendeskuld (Angelstam et al. 2010).
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En viktig skiljelinje för skydd av natur går mellan det formellt skyddade och andra
skyddsformer. Det formella skyddet innebär ett lagstadgat skydd med föreskrifter som
slår fast vilka verksamheter som är tillåtna respektive icke tillåtna. Det finns också andra
former av lagstadgat skydd som saknar särskilda föreskrifter för enskilda områden.
Dispens/tillstånd behöver dock fortfarande sökas för verksamheter och ingrepp som kan
påverka de naturvärden som lagarna omfattar. Det finns också andra former av
internationella, nationella och regionala prioriteringar och stöd som har en
skyddsliknande funktion på landskapet. Som exempel kan nämnas lantbruksstöden som
möjliggör att landskapet kan fortsätta att hävdas.

Det starkaste skyddet ett område kan få är som nationalpark. Det ges bara till de finaste
och mest värdefulla områdena i landet. Syftet är också att bevara större sammanhängande
områden av olika landskapstyper. Nationalparkerna speglar Sveriges natur och
tillsammans bildar de en helhet som ger skydd åt de landskapstyper som är karaktäristiska
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och unika för Sverige. På Gotland finns en nationalpark; Gotska Sandön. En förstudie för
bildande av nationalpark för Bästeträskområdet på nordvästra Gotland har utförts och
avslutades i september 2018 (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att
långsiktigt skydda värdefull natur. På Gotland finns för närvarande 136 naturreservat,
varav två är kommunala. Sammanlagt täcker naturreservaten ca 14 185 ha (exklusive
sjöar och vattendrag). Naturreservatet Gotlandskusten ingår inte i ovan nämnda siffra
eftersom det inte inskränker i pågående markanvändning. Marina naturreservaten täcker
även en yta av cirka 59 061 hektar i havet.
Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat; bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet,
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer samt att skydda, återställa eller
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Varje naturreservat har ett unikt syfte och
föreskrifter som reglerar mark- och vattenanvändningen för att uppnå syftet med
reservatet. Markägaren har kvar alla de markägarrättigheter som inte begränsas av
föreskrifterna. Markägaren får även intrångsersättning för att marken tas i anspråk och
kan även erbjudas möjligheten att sälja marken till staten. I ett naturreservat kan det också
finnas bestämmelser för allmänheten. Bestämmelser för allmänheten kallas
ordningsföreskrifter och används när det finns behov av att reglera allmänhetens
nyttjande av området utöver vad som gäller i allemansrätten och andra gällande
bestämmelser.

Djur- och växtskyddsområden upprättas för att skydda sällsynta eller störningskänsliga
djur- och växtarter. Områdena innehar föreskrifter som innebär att allmänheten, och
ibland även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. På
Gotland finns 13 djurskyddsområden varav alla är fågelskyddsområden i strandmiljö.
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Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden,
så kallade biotoper. Dessa områden är klassade som värdefulla på grund av sin rikedom
på hotade djur- och växtarter. Biotopskyddet innebär att det finns föreskrifter om vad som
får göras inom den markyta som skyddet gäller. Det finns ett generellt biotopskydd som
gäller i hela landet för sju olika miljöer; Alléer, källor, odlingsrösen, pilevallar, småvatten
och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar och åkerholmar. Det finns även en andra typ
av biotopskydd som kan beslutas av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommuner.
Beslutet gäller enskilda områden av en specifik biotop. Dessa värdefulla biotoper finns i
såväl skogs- och jordbrukslandskapet liksom i sjöar, vattendrag, kust och hav. Det
vanligaste är dock att Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd i skogsmark eller andra
trädbärande marker (Naturvårdsverket 2017b). På Gotland finns, utöver det generella
biotopskyddet, 268 biotopskyddsområden, vilka alla är utfärdade i skogsmark och i
normalfallet endast ett par hektar stora.

Det är även möjligt för enskilda att teckna ett naturvårdsavtal med antingen Länsstyrelsen
eller Skogsstyrelsen. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal och tecknas alltid för att
utveckla och bevara befintliga naturvärden. Avtalen är tidsbestämda och får som längst
gälla i 50 år. De kan sedan förnyas, upphävas eller ombildas till en annan skyddsform. I
ett naturvårdsavtal gäller de regler som markägaren och skogs- eller Länsstyrelsen
kommer överens om. På Gotlands finns 104 gällande naturvårdsavtal tecknade med
Skogsstyrelsen, och ett gällande naturvårdsavtal tecknat av Länsstyrelsen.

Naturminnen är mycket små och rör sig vanligen om punktobjekt såsom särskilt
skyddsvärda träd, trädgrupper, flyttblock och raukar. På Gotland finns 27 naturminnen
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

På Gotland finns även ett kulturreservat; kulturreservatet Norrbys i Väte socken.
Bestämmelserna för kulturreservat regleras genom miljöbalken och innebär att både den
bebyggda miljön samt naturmiljön inom området ska bevaras såsom det såg ut vid den
tidpunkt som reservatets bestämmelser fastslår ska bevaras.

Utöver det formella skyddet finns skydd av natur som har stöd i lagen men som saknar
särskilda föreskrifter för varje enskilt område för vad som är tillåtet respektive icke
tillåtet. I alla områden som har ett lagstadgat skydd behöver man söka tillstånd/dispens
för alla typer av verksamheter som man önskar bedriva i området. Tillståndet/dispensen
söks hos den ansvariga myndigheten för det specifika skyddet som är aktuellt för
området. Då tillstånd/dispens söks görs en intresseprövning. Intresseprövning regleras i
miljöbalken enligt 7 kap 25 § och 7 kap 26 §. Enligt paragraf 25 får inte inskränkning i
enskilds rätt att använda sin mark gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet
tillgodoses. Paragraf 26 gäller specifikt strandskydd och slår fast att dispens från
skyddsbestämmelserna endast får medges om det är förenligt med strandskyddets syften
enligt aktuellt kapitel för det specifika skyddet i miljöbalken.
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Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Nätverket skapades i
syftet att hejda utrotningen av djur och växter inom EU och för att hindra att deras
livsmiljöer förstörs genom att alla länderna inom gemenskapen tar ett ansvar för att säkra
sin del av det gemensamma naturarvet. Nätverket Natura 2000 utgör grunden i EU:s
bidrag för att uppnå Aichimålen inom konventionen för biologisk mångfald och utses
med stöd av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Där listas 170 livsmiljöer och
sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. Det övergripande
ansvaret Sverige har när det gäller nätverket Natura 2000 är att naturtyper och arter ska
ha gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå. Det innebär att djur, växter och
naturmiljöer ska ha goda förutsättningar att finnas kvar långsiktigt i området. För att
Natura 2000-nätverkets syfte ska nås är det viktigt att det är komplett med avseende på
arter, naturtyper och ekologisk funktionalitet. Ökad kunskap om och förändring i
naturmiljöers och arters utbredning och bevarandetillstånd, både inom och utanför
nätverket, kan leda till att nätverket behöver kompletteras. Det är Länsstyrelsen som
föreslår nya Natura 2000-områden till nätverket inom specifika regeringsuppdrag
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).
På Gotland finns 142 Natura 2000-områden (siffran är framtagen i Naturvårdsverkets
rapportverktyg 2018-10-22). De flesta Natura 2000 områden är också, helt eller delvis
naturreservat. Skyddet inom Natura 2000 innebär inget formellt områdesskydd. Det finns
alltså inga särskilda föreskrifter som säger vilken verksamhet som är tillåten respektive
förbjuden. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp
för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje
enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas (Länsstyrelsen i
Gotlands län 2017a).

I hela Sverige finns ett lagstadgat strandskydd. Strandskyddet skyddar från exploatering
på alla stränder till hav, sjöar och vattendrag oavsett storlek och gäller normalt 100 meter
från strandkanten både på land och i vatten. På ett fåtal platser är strandskyddet borttaget
och på vissa platser är strandskyddet utökat från 300 meter från strandlinjen.
Strandskyddet är viktigt för de djur och växter som lever i dessa miljöer, men även för
människors möjlighet att vistas i strandmiljöerna.

I naturvårdslagen såsom den löd innan 1975 finns även ett skydd för landskapsbilden.
Trots att denna inte finns kvar i den nuvarande miljöbalken så gäller dess bestämmelser
fortfarande för berörda områden. På Gotland finns två sådana områden, varav båda ligger
på södra Gotland och täcker delar av Sundre, Vamlingbo och Hamra socknar. Skyddet
innebär att de visuella upplevelsevärdena skyddas från större påverkan eller förändring
och reglerar bebyggelse, ledningsuppdragning, skrotupplag samt täkt av grus, sten, sand
eller lera (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

Miljöskyddsområden är också en rest från den gamla naturvårdslagen som gäller än idag.
Miljöskyddsområdena bildades för att skydda områden med särskilt värdefullt vatten och
omfattar vattenmiljöer inklusive deras tillrinningsområden. Det finns endast ett fåtal
miljöskyddsområden i Sverige. Ett av dessa är Bästeträskområdet på norra Gotland och
instiftades genom ett regeringsbeslut 1973. Skyddet för miljöskyddsområdet innebär att
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avloppsvatten eller annat avfall inte får släppas ut eller uppläggas så att ämnen läcker ut i
vattenmiljön så att denna förorenas (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

För skydd av dricksvatten finns 11 vattenskyddsområden på Gotland.
Vattenskyddsområdena har föreskrifter som reglerar utsläpp i vattenmiljöerna av
spillvatten, gödsel, bensin/diesel och bekämpningsmedel. Då tillstånd behöver sökas för
verksamheter som kan påverka vattenkvalitén i områdena åstadkoms därmed ett indirekt
skydd mot förstörelse av livsmiljöer för arter som lever i området (Länsstyrelsen i
Gotlands län 2017a).

Sverige har ett system för att ge stöd åt särskilt utsatta arter och deras miljöer som är
utformat. I detta stycke sammanställs de regionalt relevanta verktygen.

Artdatabankens rödlista redovisar tillståndet för Sveriges flora och fauna utifrån den
Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriteriesystem för kategorisering av arter
utifrån utdöenderisker. Den svenska rödlistan uppdaterades senast 2015 och gäller fram
till 2020, då nästa utgåva kommer. I rödlistan bedöms utdöenderisken för varje art av en
expertgrupp. De arter som uppfyller kriterierna för Nationellt utdöd (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT), eller Kunskapsbrist (DD)
benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns
hotade (Artdatabanken 2015). Rödlistningen utgör inte en skyddsform i sig själv. Istället
kan förekomst av rödlistade arter indikera att en plats är aktuell för naturvård eller skydd i
någon form.
På Gotland finns för närvarande ca 1367 rödlistade arter. Då flera nya fynd av sällsynta
arter gjorts sedan 2015 så förväntas dock flera arter tillkomma till år 2020. En rimlig
uppskattning över antalet arter som är rödlistade på Gotland blir därför ca 1400. Av de ca
1400 rödlistade arterna uppges 1066 påverkas starkt av störningar som skapar
fragmentering av arternas livsmiljöer, såsom bl.a. avverkning, intensifierat jordbruk,
mänsklig störning, igenväxning och dikning. För 646 av dessa arter uppges kraftig
fragmentering som en riskfaktor för ytterligare utdöende (Artdatabanken 2015).

Bestämmelser för fridlysning började införas i Sverige redan i början av 1900-talet och
regleras idag med stöd av miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning. Den innebär att
Sverige ska främja hållbar utveckling genom att ta ansvar för att bevara vilda djur och
växter vid förändring av och påverkan på naturen. Enligt artskyddsförordningen är alla
fåglar, grod- och kräldjur samt ytterligare cirka 300 djurarter, växter, svampar och lavar
fridlysta. Fridlysningen innebär att det inte är tillåtet att döda, skada, fånga eller störa en
viss art. Det finns arter som är fridlysta i hela eller delar av landet. På Gotland finns totalt
287 fridlysta arter, varav 116 är rödlistade (Naturvårdsverket 2017a; SFS 2007:845).
Fridlysning av en art kan gälla i olika grader i olika delar av landet. Exempelvis kan det
vara tillåtet att plocka en blomma i ett län i landet, men inte dra upp rötterna eller plocka
dem i kommersiellt syfte, samtidigt som skyddet är totalt i andra delar av Sverige. Sådant
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är fallet för blåsippor. På Gotland är det tillåtet att plocka blåsippor i icke-kommersiellt
syfte utan att ta upp rötterna, medan det på andra håll i landet inte är tillåtet att plocka
blåsippor överhuvudtaget. För vissa arter är skyddet totalt alltid. Detta gäller exempelvis
alla arter av orkidéer i Sverige. De får inte plockas, grävas upp eller på annat sätt tas bort
eller skadas. Bestämmelserna gäller både plantor och frön. Av totalt 44 arter av orkidéer i
Sverige har totalt 35 arter påträffats på Gotland. Tre av dessa har dessutom sina enda
svenska förekomster på Gotland (Naturvårdsverket 2017a; Länsstyrelsen i Gotlands län
u.å.).

I artskyddsförordningen finns information om vilka arter som är fridlysta och vilken grad
av fridlysning som gäller. Länsstyrelsen kan besluta om dispens från fridlysningen om det
inte finns någon annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms
påverka bevarandet av arten negativt. I vissa fall behöver inte dispens sökas, om det är
uppenbart att artens bevarandestatus inte påverkas av en aktuell åtgärd och om det gäller
en verksamhet som inte i sig syftar till att t.ex. plocka eller skada en skyddad art. Det kan
gälla t.ex. nedgrävning av ledningar, husbehovstäkt av grus etc. I de fallen krävs dispens
enbart när artens bevarandestatus i området kan påverkas. Enligt
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 2 kapitel skall det dock alltid väljas en plats
så att ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för
miljön (SFS 2007:845).

Inom art- och habitatdirektivet skyddas omkring tusen arter av växter och djur genom
särskilda bestämmelser som påminner om fridlysning. Alla dessa arter är inte rödlistade i
Sverige, utan bedöms vara i behov av skydd och bevarandeåtgärder på en regional
europeisk nivå. Reglerna är tydligare och mer strikta än för de nationellt fridlysta arterna.
Exempelvis är det inte tillåtet att skada eller förstöra arternas fortplantningsområden eller
viloplatser. Bestämmelserna saknar också de olika nivåer av grad av skydd som finns för
fridlysta arter. Istället preciseras bestämmelser uppdelat för djur respektive växter, liksom
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åtgärder som medlemsländerna bör vidta för att skydda arterna i direktivet. Det finns på
Gotland 77 arter som skyddas som Natura 2000-arter, varav 22 är rödlistade.
Länsstyrelsen kan besluta om dispens från Natura 2000-skyddet om det inte finns någon
annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms påverka artens
bevarandestatus negativt (Direktiv 92/43/EEG).

För att skydda hotade arter vars behov inte kan tillgodoses genom befintliga
bevarandeinsatser (generell lagstiftning, jordbruksstöd och formellt skydd) finns särskilda
åtgärdsprogram för ett urval hotade arter och naturtyper (ÅGP). På Gotland berörs 120
arter och i dagsläget finns 47 aktuella program för sådana arter och naturtyper på land.
Dessa åtgärdsprogram styrs genom uppdrag från Naturvårdsverket. I vattenmiljö finns
ytterligare 7 åtgärdsprogram som styrs utav Havs- och vattenmyndigheten.

För att skydda gotländska fiskbestånd i samband med fortplantning finns lokala
bestämmelser om fredningstider och fredningsområden där fiske av särskilda arter inte är
tillåtet. I övrigt är fiske med handredskap och rörliga redskap på kusten fritt hela året med
undantag för ålen, som är fredad året om. I länet finns inga fiskevårdsområden, men två
sötvattensområden där försäljning av fiskekort förekommer. Mer information finns i
länsstyrelsens rapport Fiske på Gotland, bestämmelser för fiske inom Gotlands län (FIFS
2004:36; Länsstyrelsen i Gotlands län 2015a).
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Att det finns människor på landsbygden som brukar naturen på ett hållbart sätt och sköter
och utvecklar odlingslandskapets naturvärden är mycket viktigt för en fungerande grön
infrastruktur. Ett livskraftigt lantbruk och starka föreningar är en förutsättning för en
hållbar skötsel av odlingslandskapet. För lantbrukarna är landskapsvården både en
möjlighet och en utmaning i och med att den i grunden inte kan finansieras utan pengar
från samhället. Stöd och ersättningar som kommer via EU är därför till stora delar
avgörande för den enskilde lantbrukaren eller idrotts- eller hembygdsföreningen som
vårdar landskapet.
Miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar i syfte att
utveckla landsbygden med fokus på miljö, hållbar utveckling och innovation. Utöver
miljöersättningar så finns även bl.a. ersättningar för ekologisk produktion, företagsstöd,
projektstöd och djurvälfärdsersättningar. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller
mellan åren 2014 – 2020 (Jordbruksverket 2018b). Inom det aktuella
landsbygdsprogrammet finns följande kategorier av miljöersättningar på Gotland: skötsel
av betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, hotade
husdjursraser, minskat kväveläckage, skyddszoner (mellan åkermark och vattendrag),
skötsel av våtmarker och dammar samt vallodling och omställning till ekologisk
produktion (Jordbruksverket 2018c).
Alla miljöersättningar har betydelse för grön infrastruktur. Störst påverkan för grön
infrastruktur har miljöersättningarna för betesmarker och slåtterängar, restaurering av
betesmarker och slåtterängar samt skötsel av våtmarker och dammar. Dessa syftar alla till
att direkt förstärka och utveckla befintliga värden i natur- och kulturlandskapet. Skötseln
av våtmarker och dammar hjälper också till med att bl.a. minska näringsläckage
(Jordbruksverket 2018c). Stödet för hotade husdjursraser syftar i första hand till att
bevara vissa utpekade lantraser, till exempel gutefår och gotlandsruss. I viss mån kan
dock lantraser sägas påverka naturen på ett positivt sätt i förhållande till konventionella
raser, t.ex. då lantraser av både kor och hästar i regel väger mindre och därmed orsakar
mindre trampskador vid bete i känsliga marker. Stödet för vallodling, skyddszoner och
minskat kväveläckage syftar till att minska näringsläckaget och påverkan av
bekämpningsmedel i naturen. Dessa ersättningar påverkar därför grön infrastruktur på ett
indirekt sätt.
Miljöersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar bygger på ett femårigt
åtagande. Det finns två skötselnivåer, allmän skötsel eller särskild skötsel. För marker
som uppfyller kriterierna för särskild skötsel upprättar länsstyrelsen en åtagandeplan med
särskilda villkor som är kopplade till natur- och/eller kulturmiljövärden. För båda
skötselnivåerna finns alltid de generella skötselvillkoren som handlar om betestryck
alternativt slåtter samt reglerar skötsel av busk- och trädskikt. Inom alla åtagandeplaner
finns också följande förbud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

användning av växtskyddsmedel
gödsling
jordbearbetning
insådd
täkt av sten eller jord
åtgärder som riskerar att skada fornlämningar eller värdefulla landskapselement
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7. andra åtgärder som kan skada natur- och kulturvärden
Miljöersättningen delar in marker i olika markklasser såsom betsmarker, slåtterängar,
skogsbete, alvarbete, gräsfattiga marker, våtmarker och dammar samt
mosaikbetesmarker. Dock är markklasen mosaikbetesmark inte aktuell för Gotland.
Fastställd markklass är sedan grundläggande för den ersättning som lantbrukaren kan få.
Lantbrukaren gör en digital ansökan där det framgår vilka marker som lantbrukaren avser
att sköta. Länsstyrelsen fastställer sedan markklass, areal och om det krävs särskild
skötsel för att bevara natur- och kulturmiljövärden. Mer information om miljöersättningar
och ersättningsnivåer för miljöersättningar finns på Jordbruksverkets hemsida
(Jordbruksverket 2018a).

Tillgången på betesdjur inom jordbruket är en nyckelfaktor för biologisk mångfald och
många ekosystemtjänster. Betesdjur är dessutom viktiga agenter för att sprida arter som
annars har svårt att ta sig till nya platser. Att betesdjur kan röra sig i stora betesområden
är därför en viktig förutsättning för en fungerande grön infrastruktur. Förenklat kan
betesdjuren sägas vara de viktigaste ”naturvårdarna” i landskapet, som hjälper till att
hålla landskapet öppet och fortsätta skapa förutsättningar för en bred biologisk mångfald.
Bete gör dock inte samma nytta i alla typer av marker. Bete på vallodling medför inte alls
samma värden som bete i naturbetesmarker. Skillnaden beror på att naturbetesmarkerna i
sig innehåller större biologiska värden som kan öka mer än de biologiska värden som bete
på vallodling medför.

Jordbruket på ön, har precis som i övriga landet, genomgått stora rationaliseringar. I
början på 1960-talet fanns det nästan 4 200 gårdar på Gotland, nu är det nere i drygt
1 500. Den totala åkerarealen ökade under samma period med 6 procent. Under den
senaste femtioårsperioden har medelarealen för betesmarker per gård stigit från 22,4
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hektar till 70 hektar betesmark per gård (Länsstyrelsen i Gotlands län 2016;
Jordbruksverket 2017a).
Animalieproduktionen har en lång och stark tradition på ön. Förutsättningarna med
mycket naturbetesmarker och jordar som är lämpliga för grovfoderodling är en del av
förklaringarna till att förutsättningarna är goda. En tydlig trend är större enheter i
mjölkproduktionen och nöt- och lammproduktionen. Antalet djur har på senare år inte
minskat så mycket, men djuren är mer koncentrerade till större betesfållor nära
hemgården och vilket medför att det ofta är vallodlingar eller gamla vallodlingar som
betas istället för naturbetesmarker. Gotland är efter Västra Götaland det näst största länet
i Sverige gällande lammproduktionen och det märks också en försiktig ökning av antalet
lamm på ön.

Prioriteringar i landskapet kan spegla internationella överenskommelser, nationella eller
regionala planer och verktyg, trots att de i sig inte innebär ett lagstadgat skydd av
naturmiljöer. I det här stycket samlas de areella prioriteringar och verktyg som berör det
regionala naturvårdsarbetet.

Områden utsedda till riksintresse kan ha betydelse för grön infrastruktur. Riksintressen är
ett planeringsunderlag och innebär inget formellt skydd i sig. Det finns inga föreskrifter
för riksintresseområden, men i prövnings- och planprocesser ska hänsyn tas till
riksintressen, utifrån vad riksintresset har för syfte. Hushållningsbestämmelserna i
miljöbalken säger att ett mark- eller vattenområde ska användas för det eller de ändamål
som området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och de behov som
finns. Företräde ska ges åt den markanvändning som medför en god hushållning ur
allmänhetens synpunkt. Bestämmelserna säger att mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder
som kan skada naturmiljön. Bestämmelserna säger också att jord- och skogsbruk är av
nationell betydelse och brukningsvärd jordbruks- och skogsmark så långt det är möjligt
ska skyddas för att behålla en god jord- och skogsproduktion. Ett område av riksintresse
har skydd mot påtagliga skador på det som intresset består i (exempelvis naturmiljö,
yrkesfiske, friluftsliv, värdefulla ämnen och mineral, mm). Om ett område är av
riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

Nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en
nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Med nyckelbiotop avses en
från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö (biotop) i skog där det kan förväntas
förekomma rödlistade arter. Nyckelbiotoper är ofta rester av miljöer som försvunnit i det
omgivande landskapet och utgör ofta avvikande och känsliga miljöer med arter som inte
tål skogsbruksåtgärder. En samlad bedömning av ett områdes skogshistoria, artinnehåll
och dess kvalitéer på olika nyckelelement och strukturer avgör om det ska benämnas
nyckelbiotop. Ca två procent av skogen på Gotland är klassad som nyckelbiotop.
Klassningen som nyckelbiotop innebär inget lagstadgat skydd, utan innebär endast att
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skogsägaren behöver samråda med Skogsstyrelsen innan åtgärder utförs som kan skada
naturvärdena. Eftersom nyckelbiotoper inte är ett formellt skydd har skogsägare ingen
automatisk rätt till ersättning. Däremot så är skogsmark med mer än fem procent
nyckelbiotop prioriterad för arbetet med formellt skydd, vilket innebär möjlighet till
ersättning för markägaren. Ersättningar för områdesskydd i skog ökade totalt under 2018
(Skogsstyrelsen 2018).
Den svenska skogspolitiken är utformad enligt principen ”frihet under ansvar” och
riksdagen har beslutat att målen för miljö och produktion i skogen är jämställda.
Samtidigt har det moderna skogsbruket en påverkan på de naturliga ekosystemen och det
finns ett behov av att skydda biologisk mångfald och andra miljövärden från vanligt
skogsbruk. Enskilda skogsägare förväntas därför att frivilligt avsätta produktiv skogsmark
som frivilliga avsättningar. Enligt Skogsstyrelsens definition är en sådan avsättning ett
område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig
skogsproduktion. Frivilliga avsättningar innebär i sig inget lagstadgat skydd då
markägaren själv beslutar om avsättningen och inga avtal skrivs. Beslut om avverkning
kan därmed ske om markägaren så önskar. Frivilliga avsättningar rubriceras därför av
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket som ”bevarande med begränsad varaktighet”
(Skogsstyrelsen 2017; Skogsstyrelsen 2018).

Genom Ramsarkonventionen har Sverige även åtagit sig att bibehålla landets
värdefullaste våtmarksområden. På Gotland finns två ramsarområden; Hejnum-Kallgate
samt delar av Gotlands ostkust som innefattar sex olika delområden. Dessa områden är
utpekade som riksintressen för naturvård, och innehåller även naturreservat, Natura 2000områden samt fågelskyddsområden. Åtagandet som Ramsarområde innebär att områdets
ekologiska karaktär inte får försämras (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som Naturvårdsverket fördelar ut
varje år till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar ut pengarna på projekt som söks av eller
genom kommunerna. Därför lämnas alltså bidrag till föreningar och andra lokala aktörer
som vill driva lokala naturvårdsprojekt. Den som vill ha bidrag till ett projekt ska anmäla
det till sin kommun som sedan avgör om den lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.
LONA-bidrag kan ges till uppemot 50 procent av bidragsberättigade kostnader. För
specifika våtmarksprojekt gäller bidrag upp till 90 procent av bidragsberättigade
kostnader. Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för
människor, samt att stimulera kommuner och ideella föreningars långsiktiga
naturvårdsengagemang. De åtgärder som stödet går till ska vara av följande kategorier:
kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag (exempelvis kommunala
naturvårdsprogram), områdesskydd, vård/förvaltning eller restaurering av
områden/naturtyper eller arter, samt information, folkbildning och annan
kunskapsspridning (Naturvårdsverket 2018a).

Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) är LONA:s motsvarighet i vattenmiljö och är en del
av regeringens havsmiljöanslag. Dess syfte är att stödja lokala åtgärder som förbättrar
havsmiljön samt att stimulera kostnadseffektiva metoder på lokal nivå. Främst fokuserar
LOVA-bidraget på övergödning genom att stödja projekt som leder till minskad
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belastningen av näringsämnen i kusten eller andra vattenmiljöer. Även åtgärder som
minskar spridning av miljögifter till vattenmiljöer, omhändertagande av förlorade
fiskeredskap eller andra åtgärder som syftar till att nå ’god ekologisk status’ eller ’god
miljöstatus’ enligt havsmiljöförordningen kan få stöd. Pengarna fördelas genom Havsoch vattenmyndigheten till Länsstyrelserna, som tar emot ansökningar från kommuner,
eller ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Stödet får maximalt uppgå
till 90 procent av de bidragsberättigade kostnaderna inom projekt som minskar
internbelastning av fosfor eller maximalt 80 procent till övriga projekt. Stöd kan också
sökas för uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt Havs- och
vattenmyndighetens kriterier (Havs- och vattenmyndigheten 2018).

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ger även ut bidrag för större fleråriga projekt för en
bättre havs- och vattenmiljö. Projekten kallas Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP) och syftet är
att med insatser och åtgärder förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och
vattenmiljöer. Det är endast Länsstyrelserna som kan söka bidraget från HaV, men det
kan vara kommuner, vattenråd eller andra organisationer som genomför stora delar av
projekten. Syftet med bidraget är också att ge länsstyrelserna möjlighet att genomföra
större och fleråriga projekt för att stimulera det regionala åtgärdsarbetet (Havs- och
vattenmyndigheten 2017). På Gotland pågår under 2018 fyra projekt, vilka är inriktade på
att höja vattenkvalitén i kustvatten på Gotland, inventering av naturvärden i havsmiljö,
sjöar och vattendrag i Bästeträsk-området inför eventuell bildning av nationalpark, samt
ett projekt där sportfiskarna och länsstyrelserna i Gotlands, Östergötlands och Kalmar
arbetar med dikningsföretag i de tre länen. Det fjärde projektet, ”Skydd av ålgräsängar
runt Gotland”, startade under 2018 och sker i samarbete med Campus Gotland (Uppsala
Universitet).

50

Almqvist, L. & Engström, Y. (1999). Storskifte och laga skifte, jordbruket på Gotland
under 1800-talet. Länsstyrelsen i Gotlands län. Visby: Snabba Tryck AB.

Andersson, Birgitta (1994). Fide Prästäng: flora och vegetation under 55 år. Visby:
Länsstyr i Gotlands län. http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:862999/FULLTEXT01.pdf
Angelstam, Roberge, Jonsson & Törnblom (2010). Hur mycket skog är nog för att bevara
arterna? Fakta Skog, Rön från Sveriges Lantbruksuniversitet, 12 (10). Uppsala: Sveriges
Lantbruksuniversitet Publikationstjänst.
Artdatabanken (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade
arter i Sverige 2015. Uppsala: Artdatabanken SLU.
http://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstand-och-trender-forarter-och-deras-livsmiljoer-rodlistade-arter-i-sverige-2015/
Artdatabanken (2018). Vårt arbete med främmande arter. Uppsala: Artdatabanken SLU.
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/frammandearter/artdatabankens-arbete-med-frammande-arter/ [2018-09-11]
Boverket (2010). Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i
städer och tätorter genom grönstruktur. Karlskrona: Boverket.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2010/mangfunktionella_yt
or.pdf
Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection, or the
preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray. [1st edition]
Eide, W. (red.) (2014). Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i
Sverige 2013. Uppsala: ArtDatabanken SLU.
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-varverksamhet/publikationer/15.-arter-och-naturtyper-ihabitatdirektivet/arter_naturtyper_2013.pdf
Ekstam, U. & Forshed, N. (2002). Svenska alvarmarker – historia och ekologi.
Stockholm: Naturvårdsverkets förlag.
Eliason, S. (1999). Solstenar och kattskallar, gotländsk fossil och geologiguide.
Länsmuseet Gotlands fornsal. Visby: Tryck Godrings Tryckeri AB
Europeiska unionen (2013). Guidelines on Climate Change and Natura2000. Dealing
with the impact of climate change. On the management of the Natura 2000 Network of
areas of high biodiversity value (Technical Report 2013:068). Bryssel: Europeiska
Unionen
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/Guidance%20document.pdf
51

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/pdf/guidelines%20Supplement.pdf
Europaparlamentets och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7–50).
Folkhälsomyndigheten (2017). Folkhälsa i ett förändrat klimat, Handlingsplan för
klimatanpassning år 2017–2020. Östersund: Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/livsvillkor-levnadsvanor/halsoskyddmiljohalsa/handlingsplan-klimatanpassning-folkhalsomyndigheten.pdf
FIFS 2004:36. Fiskeriverkets föreskrifter om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Karlskrona: Fiskeriverket
Gotlands kommun (2008). Vision Gotland 2025 – Regional Utvecklingsprogram för
Gotland – RUP. Visby: Gotlands kommun. https://gotland.se/75704
Gotlands kommun (2010). Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010–
2025. Visby: Gotlands kommun. https://www.gotland.se/ByggGotland [2018-11-19]
Hall, M., Lund, E. & Rummukainen, M. (red) (2015). Klimatsäkrat Skåne, CEC Rapport
Nr 02. Lund: Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.
Havs- och vattenmyndigheten (2018). LOVA – lokala vattenvårdsprojekt.
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--ochvattenmiljoanslaget/lova.html [2018-04-11]
Havs- och vattenmyndigheten (2017). Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt (SÅP).
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--ochvattenmiljoanslaget/lansstyrelsernas-sarskilda-atgardsprojekt-.html [2018-04-11]
Jordbruksverket, LRF & Länsstyrelserna (2015). Våra tjänster.
http://www.greppa.nu/vara-tjanster.html [2018-04-30]
Jordbruksverket (2017b). Jordbruksstatistisk sammanställning 2017.
https://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/jordbruksstatistis
ksammanstallning/jordbruksstatistisksammanstallning2017.4.695b9c5715ce6e19dbbaacb
1.html [2018-06-27]
Jordbruksverket (2017c). Statistik över godkända antal djur och sökande till
miljöersättningen för hållande av hotade husdjursraser.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/husdjur
/hallbartnyttjandeavsvenskahusdjursraser/genomfordaaktiviteter2017.4.42a946c0161df8b
7b8fc6c26.html [2018-06-27]
Jordbruksverket (2018a). Villkor för betesmarker och slåtterängar.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/bete
smarkerochslatterangar/villkor.4.4dfd5d3a1526082877c7e1fd.html [2018-04-09]

52

Jordbruksverket (2018b). Om Landsbygdsprogrammet.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/lands
bygdsprogrammet20142020/omlandsbygdsprogrammet.4.1b8a384c144437186ea10a.html
[2018-04-09]
Jordbruksverket (2018c). Miljöersättningar 2018.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar.4.4b
3f0532150f4b827c7e3d87.html [2018-04-09]
Kloth & Lovén (2001). Gotlands natur, en reseguide. Länsmuseet på Gotland. Visby:
Gotlands fornsals förlag.
Lennartsson, T. & Gylje, S. (2009). Infrastrukturens biotoper, en refug för biologisk
mångfald (CBM:s skriftserie 31). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Intercopy
AB
Levins (1969). Some demographic and genetic consequences of environmental
heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological Society of America,
(15) ss. 237–240.
Länsstyrelsen i Gotlands län (u.å.). Orkidéer, Familjen orchidaceae.
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/fridlystavaxter-och-djur/Pages/orkideer.aspx [2018-03-02]
Länsstyrelsen i Gotlands län (2015a). Fiske på Gotland, bestämmelser för fiske inom
Gotlands län. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län (2015b). Regionalt program för arbetet med förorenade
områden 2015–2017, i Gotlands län. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län. https
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/tjanster/publikationer/regionalt-program-for-arbetetmed-fororenade-omraden-2015-2017-i-gotlands-lan.html
Länsstyrelsen i Gotlands län (2016). Regional Handlingsplan för landsbygdsprogrammet
och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län (2017a). Så arbetar vi med skyddad natur. Visby:
Länsstyrelsen i Gotlands län.
Länsstyrelsen i Gotlands län (2017b). Miljökvalitetsmålen Gotland 2017 – Regional
uppföljning av miljökvalitetsmålet och generationsmålet. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands
län.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd933e75/1526904236499/
Miljökvalitetsmålen%20Gotland%202017.pdf
Länsstyrelsen i Gotlands län (2018a). Regional vattenförsörjningsplan Gotland,
remissversion mars 2018. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd932eda/1526894817456/
Remissversion%20-%20Regional%20vattenförsörjningsplan%20Gotland.pdf
53

Länsstyrelsen i Gotlands län (2018b). Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Gotlands län 2018–2020, Del 2. Bakgrund. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027adf2/1527490604527/H
andlingsplan%20för%20Klimatanpassning%20Del%202%20-%20Bakgrund_webb.pdf
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2017). Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Västra Götalands län 2018–2020. Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Samhällsavdelningen.
Länsstyrelsen i Östergötlands län (2017). Grön infrastruktur för klimatanpassning –
kunskapsöversikt och exempel. Linköping: Länsstyrelsen i Östergötland.
Länsstyrelsen Skåne (2017). Var finns pengarna? En sammanställning av stöd och
bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen. RUS – Regional
utveckling och samverkan inom miljömålssystemet. Länsstyrelsen Skåne.
MacArthur, R. & Wilson, E. (1963). The Theory of Island Biogeography. New Jersey:
Princeton University Press
Martinsson, Magnus (1997). Våtmarker på Gotland: Del 1. Visby: Länsstyrelsen i
Gotlands län.
Martinsson, M. (1999). Böisorkar u daldargräs, naturvärden och vård i gotländska
odlingslandskap. Länsstyrelsen i Gotlands län. Visby: Gotlands Grafiska AB
Martinsson, Magnus (2008). Rikkärr på Gotland. Visby: Länsstyrelsen i Gotlands län.
Martinsson, Magnus (2012). Gotländska växter. Stockholm: Atlantis.
Miljö- och energidepartementet (2017). Nationell strategi för klimatanpassning
(Regeringens proposition 2017/18:163). Stockholm: Regeringskansliet.
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/8c1f4fe980ec4fcb8448251acde6bd08/17
1816300_webb.pdf
Naturvårdsverket (2015). Friluftsliv för alla (Rapport 6700). Stockholm:
Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/97891-620-6700-7.pdf?pid=16863
Naturvårdsverket (2017a). Fridlysta arter. https://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/ [2018-08-21]
Naturvårdsverket (2017b). Biotopskyddsområden. https://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/ [2018-04-09]
Naturvårdsverket (2017c). Främmande arter i Sverige. Naturvårdsverket.
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/
[2018-05-18]

54

Naturvårdsverket (2018a). Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidrag.
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokalanaturvardssatsningen/#vagledn-krav [2018-04-11]
Naturvårdsverket (2018b). Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av
förorenade områden 2017 (Skrivelse 2018-04-15). Stockholm: Naturvårdsverket.
https://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/mark/fororenadeomraden/lagesbeskrivning-2016-ebh-objekt.pdf
Region Gotland (u.å.). Gotlands grundvatten och dricksvatten, Förutsättningar och
utmaningar inför framtiden. Visby: Region Gotland. https://www.gotland.se/94272
Region Gotland (2014). FÖP Fårö, Fördjupad översiktsplan 2025. Visby: Region
Gotland. https://www.gotland.se/77914
Region Gotland (2015). Miljöprogram: våra största utmaningar på miljöområdet till
2020. Visby: Region Gotland. https://www.gotland.se/17907
Region Gotland (2017). Gotland i Siffror 2017. Visby: Region Gotland.
https://www.gotland.se/64224
Region Gotland (2018a). Vattenskyddsområden. https://www.gotland.se/vattenskydd
[2018-05-21]
Region Gotland (2018b). Regional besöksnäringsstrategi för Gotland (Remissversion).
Visby: Region Gotland. https://gotlandsbesoksnaring.se/wpcontent/uploads/2018/05/Remissversion-Regional-Besöksnäringsstrategi.pdf
Riksantikvarieämbetet (u.å.). Biologiskt kulturarv.
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologisktkulturarv/ [2018-03-21]
SFS 2007:845. Artskyddsförordning. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.
Skogsstyrelsen (2017). Frivilliga avsättningar. https://www.skogsstyrelsen.se/agaskog/skydda-skog/frivilliga-avsattningar/ [2018-04-11]
Skogsstyrelsen (2018). Nyckelbiotoper. https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-ochklimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/ [2018-04-11]
SMHI (2015). Framtidsklimat i Gotlands län − enligt RCP-scenarier (Klimatologi 31).
Norrköping: SMHI.
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96172!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/
mainCol1/file/klimatologi_31.pdf
SMHI (2017a). Bevattningsdamm för jordbruk. Klimatanpassa samhället, exempel på
klimatanpassning. https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-paklimatanpassning/bevattningsdamm-for-jordbruk-1.118563 [2018-04-26]

55

SMHI (2017b). Grannsamverkan kring grundvatten på Gotland. Klimatanpassa
samhället, exempel på klimatanpassning. https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassasamhallet/exempel-pa-klimatanpassning/grannsamverkan-kring-grundvatten-pa-gotland1.118541 [2018-04-26]
SMHI (2017c). Framtida havsnivåer i Sverige (Klimatologi 48). Norrköping: SMHI.
https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.129876!/klimatologi_48.pdf
Statistiska centralbyrån (2017). Befolkningsstatistik. http://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/ [2018-06-08]
Stenström, Inga (1946). Till det sydgotländska ängets minne. Ymer, (4), ss. 204-308.
Säve, P.A. (1938). Åkerns sagor: spridda drag ur odlingshävderna och folklivet på
Gotland. [Ny uppl.] Visby: Ridelius bokhandel
Trafikverket (2017). Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Remissversion 2017-08-31 (Publikationsnummer: 2018:058). Stockholm: Trafikverket.
https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/42840/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_058_forslag_till_nationell_plan_for_transpor
tsystemet_2018_2029.pdf
Tillväxtverket (2018). Vardag och framtid för turismföretagen, temarapport (Rapport
2520). Stockholm: Tillväxtverket.
https://tillvaxtverket.se/download/18.5c941007162f6338fa5b8a72/1525440231341/0250
%20Vardag%20och%20framtid%20för%20turismföretagen.pdf
Viksten (2018). Svårt att nå målen för biologisk mångfald. Extrakt, Forskningsrådet
Formas. http://www.extrakt.se/biologisk-mangfald/svart-att-na-malen-for-biologiskmangfald/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email
&utm_source=apsis [2018-06-05]

56

57

58

•
•
•
•
•

www.lansstyrelsen.se/gotland

Titel: Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del C
Rapportnummer: 2018:19
Diarienummer: 511-1867-16
ISSN: 1653-7041
Rapportansvarig/Författare: Elina Ambjörnsson
Foto | omslagsbild: Gunnar Britse
Foto | baksida: Ö.t.h: Magnus Martinsson. N.t.v: Mattias Vejlens.
Kartbilder: © Länsstyrelsen i Gotlands län
© Lantmäteriet
© SGU
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län
Tryckår: 2018
Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby.

Rapporten finns att hämta i PDF-format på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gotland

2

3

Förord

4

Innehåll
FÖRORD ......................................................................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
BAKGRUND OCH LÄSANVISNING .............................................................................................. 7
LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG ................................................................................................................. 7
DISPOSITION AV RAPPORTEN................................................................................................................ 7
LÄSANVISNING DEL C ......................................................................................................................... 8
1.

FOKUSOMRÅDE: VÅTMARK ............................................................................................. 9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.

FOKUSOMRÅDE: ALVARMARK ....................................................................................... 27
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3.

VAD ÄR EN ALVARMARK? ..................................................................................................... 28
VÄRDE FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD ......................................................................................... 30
KULTURPÅVERKAN .............................................................................................................. 31
EKOSYSTEMTJÄNSTER .......................................................................................................... 32
BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER .......................................................................................... 32
FÖRDJUPAD KARTERING ÖVER ALVARMARKER PÅ FÅRÖ .............................................................. 33
MÅL OCH MÅLKONFLIKTER ................................................................................................... 37
REGIONALA MÖJLIGHETER .................................................................................................... 37
REGIONALA UTMANINGAR.................................................................................................... 39

FOKUSOMRÅDE: BARRSKOG .......................................................................................... 41
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.

VAD ÄR EN VÅTMARK? ........................................................................................................ 10
VÄRDE FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD ......................................................................................... 11
KULTURPÅVERKAN .............................................................................................................. 13
EKOSYSTEMTJÄNSTER .......................................................................................................... 14
BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER .......................................................................................... 15
KARTA ÖVER FÖRSLAG TILL VÄRDETRAKTER .............................................................................. 16
MÅL OCH MÅLKONFLIKTER ................................................................................................... 20
REGIONALA MÖJLIGHETER .................................................................................................... 21
REGIONALA UTMANINGAR.................................................................................................... 25

OLIKA TYPER AV BARRSKOG I LÄNET ........................................................................................ 41
VÄRDE FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD ......................................................................................... 43
KULTURPÅVERKAN .............................................................................................................. 44
EKOSYSTEMTJÄNSTER .......................................................................................................... 46
BEFINTLIGA BEVARANDEINSATSER .......................................................................................... 47
KARTOR ÖVER FÖRSLAG TILL VÄRDETRAKTER ............................................................................ 47
MÅL OCH MÅLKONFLIKTER ................................................................................................... 54
REGIONALA MÖJLIGHETER .................................................................................................... 56
REGIONALA UTMANINGAR.................................................................................................... 59

FOKUSOMRÅDE: FRILUFTSLIV ........................................................................................ 61
4.1
4.2
4.3
4.4

FRILUFTSLIV – EN BRED DEFINITION ........................................................................................ 61
FRILUFTSLIV I LÄNET ............................................................................................................ 61
VÄRDE FÖR FOLKHÄLSA, LANDSBYGDSUTVECKLING OCH BIOLOGISK MÅNGFALD ............................... 63
KULTURPÅVERKAN .............................................................................................................. 64
5

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

EKOSYSTEMTJÄNSTER .......................................................................................................... 64
BEVARANDEINSATSER – PLANERING FÖR FRILUFTSLIV ................................................................. 65
MÅL OCH KONFLIKTER ......................................................................................................... 66
OMRÅDEN FÖR FRILUFTSLIV .................................................................................................. 67
REGIONALA MÖJLIGHETER .................................................................................................... 73
REGIONALA UTMANINGAR.................................................................................................... 75

REFERENSER .......................................................................................................................... 77

6

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur bygger på ett
regeringsuppdrag som länsstyrelserna fick 2015. Arbetet med handlingsplanerna ska ske
enligt riktlinjer från Naturvårdsverket, och de ska rapporteras till regeringen i oktober
2018. Att bygga upp kunskap och skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen
är ett arbete som måste vara långsiktigt. De regionala handlingsplanerna är ett första steg
i detta arbete. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera landskapets biotoper,
strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära
områden, och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och
restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och
fysisk planering. Inga nya inventeringar görs inom ramen för uppdraget. Istället används
redan befintliga kunskaper och placeras i rätt sammanhang. Planerna ska bygga på
samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske,
och involvera det civila samhället.

Arbetet med grön infrastruktur är brett och rör sig över flera sektorsområden. För att göra
arbetet mer överskådligt, liksom för att göra det enklare att hitta relevant information så
har arbetet utformats som fyra delrapporter; del A, B och C.
Del A förklarar uppdragets övergripande delar; syfte, bakgrund, sammanhang, begrepp
och analysmetod. Del B beskriver länets förutsättningar för grön infrastruktur. Del C
beskriver nuläget för länets fyra olika fokusområden samt innehåller även en presentation
av det kartmaterial som arbetet med grön infrastruktur resulterat i.
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Del C utgör en nulägesbeskrivning för länets fyra fokusområden tillsammans med
geografiskt underlag för respektive område. De geografiska underlagen som redovisas i
del C är tänkta att fungera både som kunskapsunderlag som kan användas vid prioritering
av naturvårdsinsatser, vid fysisk prövning och planering eller vid hänsynstagande vid
brukande av mark eller vatten. Det innebär att underlaget i sig inte har någon självständig
juridisk verkan. Därför kan underlaget endast indirekt påverka markanvändningen via
olika aktörers avvägningar och agerande i prövning och planering.
Kapitel 10–13 utgör nulägesbeskrivning för länets fyra fokusområden; våtmark,
alvarmark, barrskog och friluftsliv. Varje kapitel beskriver regionala kvalitéer för
respektive fokusområde, liksom redovisar det kartmaterial som arbetet med grön
infrastruktur resulterat i för det aktuella fokusområdet.
För två av fokusområdena, våtmark och barrskog, redovisas förslag till värdetrakter. För
respektive fokusområde har det identifierats vad som bör klassas som värdekärnor.
Värdekärnorna består av etablerad geografisk information av områden med höga
biologiska värden och har med hjälp av en GIS-analys grupperats till större områden, där
det finns ett motiverat ekologiskt utbyte, som vi kallar värdenätverk. Områden som har
särskilt höga tätheter av ett visst slags värdekärna (djur- och växtliv inklusive biologiskt
viktiga strukturer, funktioner och processer eller kulturmiljövärden) i ett
landskapsperspektiv kallas värdetrakter. Det betyder inte att all mark i en värdetrakt
innehåller höga värden. En del av den mark som faller inom en värdetrakt utgörs av
naturtyper som kan betraktas som stödhabitat. Stödhabitat är marker, områden eller
enstaka objekt som kan fungera som viktiga förbindelsemöjligheter för arter mellan
värdekärnorna. Spridningslänkarna kan bestå av ”rätt” naturtyp, men kanske inte med
riktigt så höga värden att det kan räknas som en värdekärna. Att skydda, förstärka eller
skapa spridningslänkar kan vara lämpligt för att ytterligare stärka den gröna
infrastrukturen.
Begreppen stödhabitat, spridningslänkar, värdekärnor, värdenätverk och värdetrakt samt
den metod som använts för att ta fram värdetrakter på Gotland beskrivs ytterligare i kap
4, del A, av denna rapport.
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Det finns flera definitioner av vad en våtmark är, men i detta arbete används samma
definition som tillämpats i den nationella våtmarksinventeringen, VMI: ”En våtmark är
mark där vatten finns nära under, i eller strax över markytan, samt vattenområden som
täcks av vegetation”. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från
annan mark. Minst 50 % av vegetationen bör vara fuktighetsälskande för att man ska
kunna kalla ett område för våtmark (Löfroth 1991).

Våtmarker delas generellt in i myrar, stränder och övriga våtmarker, samtliga kategorier
med flera undertyper. Myrar är torvbildande marker som vanligtvis berörs av avrinnande
ytvatten och framträngande grundvatten. Myrar delas upp i mossar och kärr, men mossar
är mycket ovanliga på Gotland. Stränder är våtmarker som påverkas direkt av vatten från
sjöar, hav eller vattendrag. Övriga våtmarker får sitt vatten i huvudsak från ytligt
grundvatten eller nederbörd. På Gotland består dessa av fukthedar, fuktängar,
sumpskogar och vätar. Den vanligaste våtmarkstypen på Gotland är agmyrar. Rikkärr är
den näst vanligaste våtmarkstypen. Dock ser många av dessa idag ut som agkärr, då agen
tagit över vegetationen i många rikkärr efter att hävden av dessa upphört. Både agmyrar
och rikkärr är nationellt mycket ovanliga, men rikkärren hyser en betydligt större
biologisk mångfald. I anslutning till rikkärr finns i vissa områden även kalktuffkällor.
Kalktuffkällorna är oftast bara ett par kvadratmeter stora men trots det ännu mer artrika
än rikkärren. På Gotland finns också ca 20 % av Sveriges totala areal av havsstrandängar
(Löfroth 1991; Martinsson 1997).

Våtmarksinventeringen (VMI) är en nationellt omfattande inventering av landets
våtmarker som genomfördes mellan åren 1981 och 2005. VMI har hög noggrannhet på
Gotland jämfört med nationellt. I Gotlands län finns sammanlagt 1084 kända
våtmarksområden med en sammantagen areal av 22 269 hektar. Av dessa är 99 %
klassade i våtmarksinventeringen. Av de objekt som finns med i VMI är hela 23 %
inventerade i fält (jämför med att 12 % är fältinventerade nationellt). På Gotland har den
nedre gränsen för inventerade våtmarker dragits vid 2 hektar, jämfört med övriga län
(förutom Öland) som har använt en nedre gräns på 50–5 hektar (Gunnarsson & Löfroth
2009). Många våtmarker hyser dock mycket höga naturvärden trots att de har en väldigt
liten areal. Därför har våtmarksinventeringen i Gotlands län kompletterats med en
rikkärrsinventering där ingen storleksgräns dragits alls (Martinsson 2008).
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Att avgränsa våtmarker från andra naturtyper är oftast okomplicerat. Vad som kan göra
gränsdragning på Gotland svårt är att stora arealer av vissa typer av våtmarker torkar ut
under sommarhalvåret. Även våtmarker som håller mycket vatten under vintertid kan
torka ut helt. I de fallen kan det vara användbart att titta på vilka arter som finns på
platsen, där närvaro av fuktighetsälskande arter kan fungera som mått för gränsdragning.
Det kan också vara svår att dra gränser mellan olika typer av våtmarkstyper, t.ex. mellan
alvarvät (som är en delnaturtyp av alvar, se kap 2) och rikkärr. Även här kan arterna på
platsen hjälpa till med gränsdragningen. Exempelvis kan man ofta skilja en sumpskog
från annan skog genom att fuktigheten ger en ovanligt frodig markvegetation av antingen
örter eller mossor, samt att träden växer på upphöjda socklar (Löfroth 1991, Martinsson
1997). Igenväxning är en faktor som också kan göra gränsdragningen svår, särskilt mellan
olika typer av våtmarker. Rikkärr, som är en ovanlig naturtyp nationellt men vanlig på
Gotland, växer ofta igen med ag efter att hävden upphört. Därför ser många rikkärr idag
ut som rikkärr (Martinsson 1997).

Alla olika typer av våtmarker är värdefulla för biologisk mångfald. Våtmarker utgör en
övergång mellan land och vatten och hyser därför arter från båda miljöerna, samt arter
som är särskilt anpassade till våtmarksmiljöer (Löfroth 1991). En lång rad växter, mossor,
fågelarter och insekter och även fiskar är beroende av våtmarker under hela eller delar av
sin livscykel (Naturvårdsverket 2017a). Strandängar är särskilt viktiga för många
häckande fågelarter, och är för övrigt en viktig livsmiljö för Östersjöns bestånd av vadare
och sjöfåglar (Johansson et al. 2007). På Gotland finns både stora, sammanhängande
våtmarkskomplex och små, relativt isolerade våtmarker. Många våtmarker är här
sammanhängande på ett eller annat sätt genom hydrologin. Våtmarkerna är också
mosaikartat utspridda i både natur- och odlingslandskapet. Därför finns en relativt god
grund för konnektivitet. Det är dock svårt att dra några slutsatser om konnektivitet och
arters möjligheter till spridning mellan våtmarksområden på Gotland. Mer kunskap på
området behövs. I de inventeringar som gjorts har det framkommit att både större
våtmarker och små våtmarker som bildar mosaiklandskap med andra naturtyper kan hysa
väldigt höga naturvärden (Löfroth 1991). Konnektiviteten mellan länets våtmarker är
generellt liten jämfört med hur det har varit historiskt sett, innan de omfattande
utdikningarna ägde rum under 1800-talet. Konnektiviteten minskar också stadigt i takt
med att olika våtmarkstyper växer igen och exploateras. Det finns goda möjligheter till
förbättring genom att restaurera och nyanlägga ett nätverk av våtmarker (Martinsson
2008). Här kan insatser och kunskap inom grön infrastruktur bli ett viktigt redskap.

Det finns ett antal naturliga särdrag som gör att Gotlands våtmarker skiljer sig på
intressanta sätt från resten av landet både hydrologiskt, kemiskt och biologiskt. Gotland
har en väldigt flack topografi. De flesta våtmarker ligger därför i väldigt grunda bäcken
och kan vara nästan helt flacka (Martinsson 1997, 2008). Gotlands klimat präglas vidare
av varma torra somrar, vilket tillsammans med den flacka geologin gör att många
våtmarker torkar ut under sommaren. Sammansättningen av växter klarar uttorkningen så
länge vattennivån är hög under vinterhalvåret (Martinsson 1997, 2008). På grund av den
kalkrika berggrunden är pH-värdet i många gotländska våtmarker väldigt högt, ofta över
7. Detta gör att rikkärr och kalktuffkällor är vanliga (Löfroth 1991). Floran består till stor
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del av växter som gynnas av kalk och näringsfattiga förhållanden (Martinsson 2012). Det
gör att t.ex. den kalkskyende vitmossan är ovanlig på Gotland. Frånvaron av vitmossa,
den flacka topografin och den säsongsvisa uttorkningen gör att det finns lite torvbildande
våtmarker på Gotland i jämförelse med fastlandet. Bara i de djupaste bäckenen kan
syrefria förhållanden uppstå och torv bildas (Martinsson 1997, 2008). Att förhållandena
för våtmarker skiljer sig så från fastlandet gör att många av de våtmarker som är vanliga
på Gotland är ovanliga i resten av landet. Därmed har länet ett särskilt bevarandeansvar
för dessa miljöer och de arter som är knutna till dem.
I likhet med många andra län i södra Sverige är också Gotland ett län där en omfattande
utdikning av sjöar och våtmarker ägt rum under de senaste 150 åren. På Gotland
påbörjades utdikningarna år 1820 och var som mest intensiv mellan 1930 och 1950. I
början av 1800-talet hade en stor del av den odlingsbara jorden odlats upp, och att dika ut
myrar och sjöar och så kallade ”vattensjuka” marker blev då ett vanligt sätt att komma åt
större arealer jord. Många sumpskogar dikades ut och avvattnades för att underlätta
skogsbruket. Uppskattningsvis utdikades en areal av 30 000 ha på Gotland, vilket
motsvarar ca 10 % av hela länets yta. Länet har alltså varit mycket mer rikt på våtmarker
än det är nu (Martinsson 2008).

Sedan år 1994 råder generellt markavvattningsförbud på Gotland. Numera är dikning inte
ett påtagligt hot Gotlands våtmarker. Däremot så är väldigt få av de kvarvarande
våtmarkerna helt opåverkade befintliga diken eller av annan markavvattnande verksamhet
såsom skogsbruk, kvävenedfall, körskador m.m. Endast 5 % av den ursprungliga
våtmarksarealen uppskattas vara helt opåverkad, vilket är en låg andel jämfört med
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nationellt, där uppskattningsvis 20 % av den ursprungliga våtmarksarealen nedanför
fjällgränsen är opåverkad (Martinsson 1997; Naturvårdsverket 2017a).

Gotlands våtmarker har generellt en rik artsammansättning med framförallt speciell flora
och fågelfauna. Många kalkgynnade arter förekommer betydligt mer utbrett än i resten av
Sverige, samtidigt som kalkskyende arter är sparsamt förekommande eller saknas helt.
Bl.a. förekommer den kalkgynnade orkidén kärrnycklar bara i gotländska rikkärr i hela
Sverige. En annan växt som dominerar våtmarkerna på Gotland men som är ovanlig i
resten av Sverige är ag.
Enligt den nationella rödlistan förekommer 357 rödlistade arter på Gotland som helt eller
delvis är beroende av våtmarker som livsmiljö. En av anledningarna till att så många
rödlistade arter är knutna till just våtmarker är att våtmarkernas utbredning och status har
minskat kraftigt i samband med utdikningar, exploatering och upphörd hävd. Bland annat
är strandhäckande fåglar som brushane, sydlig kärrsnäppa och rödspov beroende av
strandängar med en gynnsam nivå av hävd (Johansson et al. 2007).
Ett annat exempel på arter som påverkats hårt av habitatförlust är två arter av landsnäckor
som förekommer i gotländska våtmarker, kalkkärrsgrynsnäcka och större agatsnäcka.
Snäckorna har mycket begränsad spridningsförmåga och specifika habitatkrav. Båda
arterna gynnas av kalkrika miljöer med högt pH och påverkas mycket negativt av
torrläggning och förändrad hydrologi, utebliven hävd och övergödning. De flesta av de
här snäckorna rör sig endast någon kvadratdecimeter under sin livscykel. Enstaka
individer kan förflyttas längre sträckor genom att ”lifta” med fåglar eller betesdjur. Den
begränsade spridningsförmågan gör arterna mycket känsliga för habitatförlust.
Kalkkärrsgrynsnäcka finns med på rödlistan som nära hotad (NT) och större agatsnäcka
är starkt hotad (EN).
Det finns två endemiska underarter i gotländska våtmarker, brun ögontröst och
gotlandssnok. Utöver dessa arter finns 8 insekter, 5 kärlväxter, 1 mossa och 1 fågelart
som har sina enda kända svenska förekomster på Gotland. Gemensamt för de flesta av
dessa arter är att de har mycket spridda förekomster även i resten av Europa och har
minskat kraftigt under 1900-talet (Sundberg 2006; Ottvall 2016).

Precis som resten av Gotlands landskap har våtmarkerna en lång historia av brukande.
Alltsedan gotlänningarna började hålla betesdjur har våtmarkerna haft en viktig funktion
att fylla som betesmark. Den bördiga inägomarken användes för odling och
vinterfoderproduktion och djuren fick därför gå på bete på utmarken. Strandängar,
strandskogar och fuktängar var viktiga betesmarker som gav bra bete eftersom de höll
hög fuktighet hela betesperioden. På många våtmarker bedrevs också slåtter, som gav ett
viktigt tillskott till vinterfodret för djuren. Ett exempel är fuktängar eller ängsmarker som
översvämmades periodvis, s.k. mader. På grund av näringsämnena som lagrades under
översvämningen gav maderna mycket näringsrikt hö. Agtäkt var under lång tid vanligt.
Agmyrarna slogs av vart 3:e - 4:e år och för att användas till tak på stall, lador och andra
byggnader. Den grova agen torkade och gav ett härdat vattenavstötande skydd till
byggnaderna. På många ställen på Gotland kan man fortfarande se återskapade
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kulturbyggnader med agtak. Historisk användning har till stor del format den vegetation
som finns i våtmarkerna än idag. På grund av bristen på bete och slåtter är igenväxning i
våtmarker ett stort problem. Då hävden upphört blir växtligheten tätare och högre, död
förna ansamlas och träd och buskar breder ut sig alltmer. Förändringarna i vegetationen
som igenväxningen medför skapar ändrade ljus-, värme- och näringsförhållanden som
många arter inte klarar och därmed försvinner eller blir mycket fåtaligare (Martinsson
2012).

Fisket i våtmarkerna var historiskt också en viktig del i försörjningen. De stora myrarna
kunde innehålla mängder av gädda, abborre, ål och sutare som var lättillgänglig föda för
gotlänningarna (Martinsson1997; Kraft 2015).

Våtmarker bidrar med många ekosystemtjänster som är viktiga för människans och
samhällets fortlevnad och som också till stor del hänger samman med varandra. Några av
dessa ekosystemtjänster är rening av vatten, produktion av biologisk mångfald, utjämning
av vattenflöden, upptag av kol och näringsämnen, klimatreglering samt naturupplevelser.
Förr var våtmarker viktiga för producerande ekosystemtjänster i och med att de gav fisk,
bete för djuren, hö till vinterstallningen och taktäckningsmaterial i form av ag. Den
kanske mest angelägna producerande ekosystemtjänsten som våtmarker bidrar med idag
är produktion av dricksvatten. Våtmarkernas växtlighet och mikroorganismer hjälper till
att rena och filtrera vattnet. Den vattenhållande förmågan gör samtidigt att vattnet stannar
kvar i landskapet längre och mer grundvatten bildas, som sedan kan tas ut som
dricksvatten (Naturvårdsverket 2017a). Våtmarker som dikats ut har inte samma förmåga
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att hålla kvar vatten, vattnet rinner då rakt ut i Östersjön och tar med sig föroreningar och
näringsämnen (Görlin & Persson 2017).
Naturliga våtmarker motverkar klimatförändringar och växthuseffekt genom att fungera
som kolsänkor och balansera koldioxidhalten i jorden, vattnet och atmosfären. Här är
särskilt sumpskogar värdefulla eftersom de har en hög fuktighet och biomassa med
långlivade växter jämfört med andra våtmarkstyper. Våtmarker som dikats ut har tvärtom
negativ effekt på kolbalansen, genom att lagrat kol i form av torv och andra växtdelar
bryts ned och avsöndrar koldioxid till atmosfären (Naturvårdsverket 2017a). Ungefär en
femtedel av Sveriges totala utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser kommer från
dikade torvmarker (Naturvårdsverket 2016b). Många våtmarker bidrar till ökad folkhälsa
genom kulturella ekosystemtjänster. Exempelvis är fågelskådning, orkidéskådning och
vandring populära aktiviteter vid våtmarker på Gotland. En igenvuxen eller utdikad
våtmark ger inte samma positiva upplevelse som t.ex. en frisk och öppen myr. Att
återställa våtmarkers förmåga att ge ekosystemtjänster kan ge mycket stora ekonomiska
vinster för samhället (Görlin & Persson 2017).

Ungefär 1600 hektar våtmark är idag skyddad som naturreservat eller Natura 2000områden på Gotland. Det motsvarar ungefär 7% av den totala ytan våtmarker i länet. De
flesta av naturreservaten på Gotland är även Natura 2000-områden. Arealen skyddade
våtmarker på Gotland har ökat med ca 450 hektar sedan slutet på 90-talet. Det motsvarar
ca 2 % av länets våtmarker. Insatser görs för att skydda stora områden som kan omfatta
våtmarker med hög påverkansgrad eller där hävd sedan länge upphört. Hela
gotlandskusten är också skyddat som naturreservat men med mycket få föreskrifter.
Syftet med Gotlandskustens naturreservat är till skillnad från andra naturreservat att
obebyggda delar av kusten ska förbli obebyggd (Länsstyrelsen i Gotlands län 1993).
Vissa våtmarker skyddas ytterligare genom strandskyddet, framförallt strandängar.
Strandskyddet omfattar havskust såväl som sjöar och vattendrag. Som regel ingår både
land och vattenmassa 100 m åt båda hållen från strandkanten, men på Gotland har
strandskyddet utökats upptill 300 m på många ställen, t.ex. på Fårö, Sudret och
Östergarnslandet. Genom att strandskyddet begränsar byggande, exploatering och andra
verksamheter, bidrar bestämmelserna till att kustnära våtmark och stränder bevaras.
Bevarandearbete för våtmarker som inte är skyddade pågår genom åtgärdsprogrammen
för hotade arter (ÅGP). Åtgärdsprogrammen syftar till att åstadkomma åtgärder för att
skydda och gynna arter vilkas behov inte enbart kan tillgodoses genom fridlysning eller
skötsel av redan skyddad natur. Åtgärderna utgår från programarternas förekomster och
deras närområden. Gotländska våtmarker berörs av sex åtgärdsprogram; bevarande av
Gotlandsranunkel, rikkärr, vadare på strandängar, grönfläckig padda, temporära vatten
samt väddnätfjäril. I arbetet med åtgärder utanför skyddad natur spelar Länsstyrelsens
samarbete med markägare och entreprenörer stor roll. Genomförandet bygger ofta på
frivilligt engagemang från lokala aktörer och genomförare. Här kan arbete för grön
infrastruktur bli en viktig pusselbit till att öka förståelsen, kunskapen och engagemanget
hos fler aktörer.
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På Gotland finns också två områden som ingår i Ramsarkonventionen, även kallad
Våtmarkskonventionen, som beskrivs i kapitel 8.6. Områdena består av Hejnum-Kallgate
samt delar av Gotlands ostkust som innefattar sex olika delområden. Åtagandet som
Ramsarområde innebär att områdets ekologiska karaktär inte får försämras men utgör i
sig ingen juridisk skyddsstatus (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).
Alla typer av vattenverksamheter, även anläggning av våtmarker, är anmälningspliktiga
enligt miljöbalken. För större arbeten, t.ex. att muddra eller leda bort grundvatten, eller
arbeten som berör vattenområden över 5 hektar behövs också tillstånd sökas från markoch miljödomstolen efter samråd med Länsstyrelsen och andra parter som kan beröras. På
Gotland råder även markavvattningsförbud. Det innebär att för aktiviteter som innebär
markavvattning måste dispens och tillstånd för åtgärden sökas från Mark- och
miljödomstolen. För vissa mindre verksamheter kan det räcka att anmäla verksamheten
till Länsstyrelsen innan arbetet påbörjats. Att underhålla en befintlig vattenanläggning
som t.ex. ett dike kräver inte något tillstånd. Men om det finns risk för skada på fiske
måste dikesrensning eller annat underhåll anmälas till Länsstyrelsen.
För den som vill anlägga, restaurera eller sköta en våtmark finns även statliga medel att
söka. Mer om detta återfinns senare i kapitlet under avsnitt 3. 8 i Del B.

För att arter ska kunna sprida sig och få genetiskt utbyte är sammanhängande
landskapsavsnitt med höga naturvärden mer betydelsefulla än fragmenterade landskap. I
det regionala arbetet med grön infrastruktur är därför en viktig uppgift att identifiera var
på skalan av isolering - förtätning som en naturtyps värdekärnor befinner sig i olika delar
av landskapet. Områden med särskilt hög täthet av värdekärnor utgör så kallade
värdetrakter. Begreppen förklaras också i avsnitt 4.1 i Del A av denna rapport.
Det är viktigt att uppmärksamma att en värdetrakt endast är ett kunskapsunderlag. Det har
alltså ingen juridisk implementering, dvs. det utgör ingen ny typ av skyddsform av natur.
Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag för grön infrastruktur att ta fram kunskapsunderlag
för grön infrastruktur i form av värdetrakter. Då inga nya inventeringar utförs inom
uppdraget är värdtrakterna därför ett tillgängliggörande av redan etablerade kunskaper om
landskapets värden. Det är också viktigt att uppmärksamma att begreppet värdetrakter
egentligen inte är något nytt. Begreppet lanserades första gången 2005 i samband med
den nationella strategin för formellt skydd av skog. På Gotland har begreppet använts
sedan 2006 då den regionala strategin för formellt skydd av skog först publicerades
(Länsstyrelsen i Gotlands län 2006).

Uppgifterna som använts i analyserna består av värdekärnor av våtmarker som klassats
som klass 1 & 2 i Våtmarksinventeringen på Gotland (Martinsson 1997) samt den
komplimenterande rikkärrsinventeringen (Martinsson 2008). Även områden som ingår i
Myrskyddsplan för Sverige på Gotland har tagits med, tillsammans med alla kända
förekomster av kalktuffkällor och rikkärr.
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En vanlig analysmetod för att ta fram värdetrakter är att arbeta med täthetsanalyser av
ytor, vilket görs i dataprogrammet ArcMap. I täthetsanalyserna framträder landskapets
mönster av täta respektive utspridda/glesa förekomster av värdekärnor tydligare. Metoden
beskrivs mer ingående i avsnitt 4.3 i del A av denna rapport.
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Beroende på vad geografisk information ska användas till så är det användbart att arbeta
med olika skalnivåer. För mindre landskapsavsnitt så är det mer användbart med en
detaljerad karta, dvs. med en låg generaliseringsgrad. Eftersom Gotland till ytan är ett
litet län så har Länsstyrelsen valt att titta på tätheter på kortare avstånd än vad de flesta
andra län har valt. Resultatet blir att värdetrakter i Gotlands län är mer detaljerade och
mindre generaliserade än i värdetrakter som andra län tagit fram. Med en högre
generaliseringsgrad skulle värdetrakterna på Gotland bli för stora för att vara praktiskt
användbara. För värdetrakter på Gotland har täthetsanalyser gjorts med sökradier på 250,
500 och 1000 meter.
I metoden för täthetsanalysen ingår att sätta tröskelvärden för tätheter av värdekärnor,
dvs. områden med höga biologiska värden. En vanlig tröskel för att välja ut värdetrakter
är de 10 tätaste procenten. Då värdetrakterna på Gotland redan är mer detaljerade än i
många andra län, samtidigt som Gotlands våtmarker i nationell jämförelse är oerhört rika
på biologisk mångfald och består av nationellt ovanliga våtmarkstyper, så har
Länsstyrelsen valt att ta ut de tätaste 20 procenten av värdekärnor. Detta görs för
respektive sökradie (250, 500 och 100 meter) och läggs sedan ihop till ett lager.
Då analysmetoden för att ta fram tätheter arbetar utifrån cirklar tenderar ytor för
värdetrakter att bli ”runda”. En brist i analysmetoden är att långsmala värdekärnor då
delvis hamnar utanför värdetrakten. För att få med långsmala objekt med en ekologiskt
funktionell zon runt dem inom värdetrakterna har därför ytor för värdekärnor som
överlappar en värdetrakt även lagts på med en buffringszon på 250 meter runt den
utstickande värdekärnan. Eftersom våtmarker påverkas av aktiviteter i deras närområde är
det viktigt med en buffertzon omkring dem. Observera att en våtmark kan påverkas av
aktiviteter, t.ex. en bergtäkt längre bort än 250 meter från våtmarken beroende på bl.a.
områdets geologi och topografi.

Den bild av värdetrakter som visas på föregående sida är inte fastställd ännu, utan utgör
ett förslag till värdetrakter för våtmarker. Under hösten 2018 genomfördes ett
informations- och förankringsarbete då förslaget till värdetrakter för våtmark visades och
diskuterades med olika landskapsaktörer. Under förankrings- och informationsarbetet har
aktörerna fått möjlighet att granska underlaget. De fick då också erbjudande om att
ytterligare granska metoden och framföra åsikter om metoden för att ta fram värdetrakter.
Det är alltså inte en fråga om kunskapsunderlaget ska fastställas eller inte, utan en fråga
om metoden och det underlag som ligger till grund för förslaget behöver justeras. Aktörer
kommer sedan ytterligare få möjlighet att fördjupa sig i metoden för framtagande av
värdetrakterna, liksom att inkomma med synpunkter på denna i samband med att denna
rapport färdigställs och publiceras. Aktörerna får sedan en månad på sig att granska och
inkomma med synpunkter på metoden. Justeringar kan sedan komma att ske. Då
Länsstyrelsen beaktat de synpunkter som sedan kommit in så kommer värdetrakterna för
våtmark att fastställas. Det fastställda skiktet kan då skilja sig mot den bild som syns på
föregående sida beroende på vilka synpunkter som kommit in. I framtiden kommer
värdetrakterna att återkommande revideras. Ytterligare nya kunskap kan då komma att
tillföras utifrån hur kunskapsläget och landskapet då ser ut.

18

Värdetrakter är som tidigare beskrivits ett kunskapsunderlag. Kunskaperna kan sedan
kombineras med andra underlag för olika syften.
Ett exempel är den våtmarkssatsning som Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta med
sedan 2018. Våtmarkssatsningen innebär att våtmarker både ska restaureras och
nyanläggas. Det huvudsakliga uppdraget är att gynna grundvattenbildning. Det ingår
emellertid också att prioritera åtgärder så att biologisk mångfald i hög utsträckning
gynnas. På så sätt får Sverige möjlighet att nå upp till miljömålet Myllrande våtmarker,
vilket är ett miljömål som hittills saknat en positiv utveckling och inte bedömts kunna
uppnås fram till år 2020. Genom att kombinera underlaget för våtmarker med information
om de områden där bristen på grundvattenbildning är högst samtidigt som användningen
är hög kan man på så sätt skapa en överblick över vart våtmarksrestaureringar eller
nyanläggningar kan ge samhället största möjliga nytta för både biologisk mångfald och
grundvattenbildning. Ökad grundvattenbildning handlar dock om att hålla kvar vatten på
land och låta vattnet rinna ut i havet långsammare. På så sätt får mer vatten möjlighet att
hinna sippra ned till grundvattnet. Därför behövs även information om
avrinningsområden, lågpunktskartering och flödesvägar. I bilden på nästa sida så visas ett
exempel på hur en sådan karta kan se ut.
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Våtmarker omfattas i första hand av miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växtoch djurliv genom sin höga och unika artrikedom och artsammansättning. Miljömålet ett
rikt växt- och djurliv beslutades senare än de andra miljömålen och kom till just som ett
komplement till de andra naturtypsmålen om skogar, vatten, våtmarker, odlingslandskap,
hav och fjäll. Syftet var att lyfta landskapsperspektivet och därmed skapa en översikt över
arbetet. Landskapsperspektivet innebär att naturtyper och ekosystem inte ses som
oberoende enheter, utan man ser till de sammanhang de förekommer i liksom
möjligheterna till spridningsmöjligheter för olika arter. Detta innebär att områden i
anslutning till förekomsten av hotade arter också ges uppmärksamhet (Naturvårdsverket
2016b). Våtmarker berörs även av miljömålet Ett rikt odlingslandskap då många mindre
våtmarker är viktiga inslag i Gotlands odlingslandskap, och kan kopplas indirekt till fler
miljömål som Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet.
Enligt 2017 års miljömålsuppföljning bedöms inte miljömålen Myllrande våtmarker och
Ett rikt växt- och djurliv kunna nås fram till och med år 2020. Utvecklingen för
miljömålen bedöms dessutom gå i negativ riktning. Den största anledningen till detta för
Myllrande våtmarker är kvarvarande negativa effekter av de omfattande utdikningar som
gjordes under 1800- och 1900-talet i länet. Flera skäl till den negativa utvecklingen, som
också gäller Ett rikt växt och djurliv, är habitatförlust genom igenväxning eller
exploatering samt ökad isolering av biologiskt rika områden. Länsstyrelsens bedömning
för att vända trenden är att pågående markanvändning måste styras mot en riktning som
tar större hänsyn till biologisk mångfald. Särskilt stor påverkan har de areella näringarna
samt tillståndsprocesser för exploatering (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
Målkonflikter vad gäller våtmarker gäller främst svårförenliga typer av markanvändning
som jordbruk och skogsbruk. Många av de mest produktiva åkermarkerna är utdikade
myrmarker som idag läcker mycket koldioxid till atmosfären. Samtidigt så kan dessa
marker ge en mycket avkastning till jordbruket med produkter av god kvalitet. Det finns
dock en del utdikade våtmarker som är mindre produktiva pga. tidvisa översvämningar
och då oftast används till extensiv vallproduktion. Dessa marker kan vara aktuella att
lägga igen till våtmarker och ändå gynna jordbrukaren genom Jordbruksverkets
landsbygdsprogram. Det behöver då finnas tillräckliga incitament för enskilda markägare
att anlägga och restaurera våtmarker, och här är tillräckliga stödsystem samt
kunskapsspridning viktiga förutsättningar. Insatser inom LONA och Sportfiskarnas arbete
med att anlägga våtmarker som lekplatser för fisk är ofta framgångsrika och gör stor
skillnad, om än i liten skala. De våtmarksstöd som kan fås genom landsbygdsprogrammet
är i dagsläget inte tillräckligt höga för att kunna täcka de behov och intressen som finns i
länet. Målkonflikter finns också med exploatering, som bygglov, kalkbrytning och ökade
grundvattenuttag, som riskerar att ytterliga påverka våtmarkernas hydrologi. Andra mål
som kan gynna våtmarkerna har kommit till som följd av den rådande vattenbristen och
på vissa håll dåliga vattenkvaliteten i länet. Detta har gjort både regeringen och regionala
politiker mer angelägna att styra medel och insatser mot att förbättra våtmarkernas status
och ekosystemtjänster. En stor del av insatserna är kopplade till fysisk planering. Några
av de viktigaste parametrarna man vill lösa med planeringen är följande:
1. Att undvika särskilt känsliga områden.
2. Att undvika att problem uppstår genom exploatering på specifika platser såsom
t.ex. översvämning, behov av markavvattning, tillgång till grundvatten etc.
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3. Att ta reda på vilka åtgärder man kan göra för att inte få vissa typer av problem.
4. Att ta reda på hur åtgärder kan utföras för att förstärka befintliga värden och
undvika konflikt.

De ekosystemtjänster som erhålls av våtmarker har en stor potential på Gotland. Både
ifråga om att gynna biologisk mångfald, men även för att direkt gynna samhället genom
ökad tillgång till vatten av god kvalitet för människa och jordbruk. I ett framtida varmare
klimat med längre sommartorka kan våtmarker också bidra till temperaturreglering,
samtidigt som våtmarkers kolinlagring också kan bidra med att hejda klimatpåverkan.

Sedan mars 2018 jobbar Länsstyrelsen i Gotlands län med regeringens våtmarkssatsning.
Våtmarkssatsningen omfattar åtgärder för att stärka våtmarkernas ekologi och påverkan
på grundvattenpåfyllnad. Våtmarkssatsningen har många kopplingar och synergieffekter
med grön infrastruktur, inte minst vad gäller prioritering av åtgärder. Det har länge
funnits ett behov av att jobba med nyanläggning och restaurering av våtmarker och
därigenom öka areal och våtmarkernas bidrag till människans välbefinnande med
ekosystemtjänster som exempelvis grundvattenbildning. Att återskapa våtmarker är den
absolut viktigaste åtgärden för att säkra att det finns tillräckliga arealer av naturtypen.
Restaurering av våtmarker ingår också som en av specificeringarna i miljömålet
Myllrande våtmarker.
I arbetet inom våtmarkssatsningen ingår att kartlägga och utreda lämpliga lokaler för
återskapande av våtmarker, framförallt inom skyddad natur men även utanför. Inom detta
arbete finns chans att testa olika metoder för att nyanlägga eller restaurera våtmarker.
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Genom statliga styrmedel finns två huvudsakliga ingångar till stöd för den som vill
restaurera eller anlägga en våtmark; inom landsbygdsprogrammet samt inom LONA. Mer
information finns på Jordbruksverkets, Länsstyrelsens och Region Gotlands hemsidor.

Ersättning lämnas i första hand till våtmarker eller dammar som renar växtnäring som
läckt från jordbruksmark eller till våtmarker som gynnar den biologiska mångfalden i
odlingslandskapet med fokus på hotade arter. De projekt som beviljas stöd kan få upp till
100 procents ersättning. Pengarna räcker inte till alla som söker, därför väljer
Länsstyrelsen ut de projekt som bedöms göra störst nytta för miljön. Ersättning kan sökas
både för att restaurera befintliga våtmarker liksom att anlägga nya.

Ersättning kan sökas för skötsel av våtmarker och dammar som anlagts eller restaurerats
som en miljöinvestering eller som ingått i ett åtagande i tidigare stödperiod. Länsstyrelsen
ska besiktiga området innan projektet påbörjas. När anläggningen är klar ska
Länsstyrelsen godkänna våtmarken och fastställa den areal som är
stödberättigad. Ersättning kan även sökas för mark som ligger helt eller delvis utanför
jordbruksmark. Skötselersättningen för våtmark är 4000 kronor per hektar. Dessutom kan
våtmark som anlagts på åkermark vara berättigad till en markersättning på 1000 kr per
hektar. Ersättningen avser skötsel av våtmarken och markens alternativvärde. All mark är
inte stödberättigad, till exempel kan man inte söka ersättning för befintliga vattenområden
som infogas i en ny våtmark.

Kostnadsfri rådgivning ges även för skötsel och anläggande av våtmarker inom projektet
Greppa Näringen, som Länsstyrelsen driver på uppdrag av Jordbruksverket och LRF.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som Naturvårdsverket fördelar ut
varje år till länsstyrelserna. Länsstyrelsen samordnar LONA-bidraget inom länet och kan
också ge bidrag inom landsbygdsutveckling och till kulturmiljöer. Projektansökan går
sedan genom kommunen. För specifika våtmarksprojekt ges LONA-bidrag till uppemot
90 procent av bidragsberättigade kostnader. De åtgärder som stödet går till ska vara av
följande kategorier: kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag, till exempel
kommunala naturvårdsprogram, områdesskydd, vård/förvaltning eller restaurering av
områden/naturtyper eller arter, samt information, folkbildning och annan
kunskapsspridning (Naturvårdsverket 2018).

Nokås är ett bidrag som går att söka från Skogsstyrelsen för åtgärder i skogen som
främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.
Bidraget kan sökas av markägare eller den som har tillstånd för markägare för specifika
skogsområden. Stödet kan sökas för exempelvis: anläggning av grunda våtmarker större
än 2 hektar, återställelse av lekplatser eller vandringshinder vid vattendrag, hägning av
värdefull lövskog, röjning, rensning och märkning av stig eller vandringsled och mycket
mer. Mer information finns på: www.skogsstyrelsen.se/nokas
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Fler projekt- och verksamhetsstöd för företag, föreningar, privatpersoner och
myndigheter kan hittas i rapporten ”Var finns pengarna? - En sammanställning av stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.
Sammanställningen uppdateras varje år (Länsstyrelsen Skåne 2017). Rapporten finns att
ladda ned på länsstyrelsernas hemsida.

Markägare som är intresserade av att skydda och utveckla naturvärden i sina våtmarker
men som inte vill upplåta marken som naturreservat kan också välja att ingå ett
naturvårdsavtal med Länsstyrelsen. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt tidsbegränsat avtal
mellan länsstyrelse, eller Skogsstyrelsen, och en markägare som kan gälla i högst 50 år.
Avtalsformen gör naturvårdsavtal till en friare skyddsform än naturreservat. Därför finns
mer utrymme att i tillhörande avtal för skötsel skriva in de villkor och tidsramar som
parterna kommer överens om. Markägaren har möjlighet till ersättning för upplåtelse av
marken till skydd, dock inte lika mycket som skulle utgått i ersättning för naturreservat.
Observera att en förutsättning för att ett naturvårdsavtal ska bli till är att Länsstyrelsens
personal som arbetar med områdesskydd gör ett fältbesök för att bedöma om värdena i
den aktuella marken är tillräckligt höga för områdesskydd. På grund av dess lite friare
form kan Naturvårdsavtal utgöra ett komplement till permanenta skyddsformer för natur
som kan vara till nytta för markägaren och samtidigt bidra till en fungerande grön
infrastruktur.

Dikningsföretag är föreningar av markägare kring diken som skyddas av genom lag sedan
1800-talet. Dikningsföretagen fungerade på så sätt att flera markägare gick ihop, bildade
en samfällighet och grävde diken för att dränera stora arealer mark. Oftast är dessa
mycket väl dokumenterade och har haft en enorm påverkan på Gotlands våtmarker och på
landskapet överlag. Idag finns dock flera dikningsföretag som blivit inaktuella och inte
längre fyller sin funktion, t.ex. genom uteblivet underhåll, ändrad hydrologi eller
infrastruktur, eller att dikningen inte utförts på rätt sätt från början. En möjlighet med
detta är att det på många ställen är relativt enkelt att fylla igen dikena och återställa
våtmarker. Att lägga igen diken är en relativt billig åtgärd som kan göra stor nytta både
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Utmaningen är att även de äldsta dikningsföretagen fortfarande är juridiskt gällande. För
att kunna göra åtgärder som påverkar ett dikningsföretag eller juridiskt upplösa ett
dikningsföretag krävs omprövning i domstol samt att en majoritet av markägarna är
överens. Då krävs att dikningsföretagen och markägarförhållanden utreds och går igenom
domstolsprocesser som kräver mycket tid och pengar för den som driver processen. För
att återställa våtmarkernas ekosystemtjänster kan det dock vara motiverat att påbörja
dessa processer. En våtmark bör betraktas som en långsiktig investering inför
klimatförändringar som kan medföra både torka, översvämningar och ökat kväveläckage.
Arbete för grön infrastruktur kan utgöra ett bra redskap för att initiera och prioritera
ansträngningar i en sådan process.
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I markanvändningsärenden är det alltid viktigt att ta hänsyn till våtmarker. Även mycket
små våtmarker kan hysa höga naturvärden. Områden där hydrologin är relativt opåverkad
kan vara särskilt viktiga att ta i beaktande, eftersom förändringar i hydrologin kan ha stor
påverkan på ekosystemen. Förutom den direkta skadan vid exploatering kan även en liten
körskada ha stor påverkan på hydrologin i den intilliggande miljön. Att studera våtmarker
kan ge en bild av hur vattnet rör sig i landskapet och var det t.ex. kan vara olämpligt att
uppföra byggnader. Som exempel kan nämnas att Länsstyrelsen tagit fram en kort rapport
för planerare som vägleder hur lågpunktskarteringen av Gotland kan hjälpa till att ta
hänsyn till översvämningsrisker vid t.ex. bygglovsprocesser. Rapporten,
”Lågpunktskartering som underlag för samhällsplanering”, finns att ladda ned på
Länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/gotland). Våtmarker kan också hjälpa till
att hantera dagvatten vid högflöden, vilket även ger planerare en anledning att beakta
befintliga våtmarker eller anläggning av sådana vid planprocesser. Kunskapen över hur
vattnet rör sig i våtmarker och vattendrag ökar konstant med hjälp av ny teknologi och
mer exakta mätmetoder.
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Våtmarker kan komma att påverkas av klimatförändringar på flera sätt, samtidigt som
våtmarkernas ekosystemtjänster kan komma att spela en viktigare motverkande roll. Med
ökande temperaturer kommer extremväder på våra breddgrader att bli vanligare, både i
form av långvarig torka och fler skyfall. I båda fallen bidrar våtmarker till att dämpa
effekten av extremväder, genom sin vattenhållande och flödesutjämnande förmåga. Att
satsa på anläggning och restaurering av våtmarker kan därför betraktas som att investera i
en försäkring inför eventuella klimatförändringar.

Klimatet på Gotland kommer att förändras i framtiden. Hur genomgripande
förändringarna blir beror på hur framgångsrikt det globala arbetet med att minska
utsläppen av växthusgaser blir. Den nuvarande takten av klimatförändringar kommer
troligtvis leda till hög kvävedeposition som dessutom konstant ökar. Detta inverkar på
artsammansättning och ekosystem, och har störst påverkan på de mest näringsfattiga
miljöerna. Det kan leda till att igenväxningstakten ökar och att Gotlands unika
näringsfattiga våtmarksmiljöer försämras. Temperaturen kommer i framtiden att bli
varmare, och det har också inverkan på förutsättningar för djur och växter och därmed på
ekosystemens sammansättning. Det kan också innebära att invasiva arter får lättare att
sprida sig i Sveriges våtmarker (Görlin & Persson 20172017).

Utdikningar har gjort att länets våtmarker överlag är mycket fragmenterade jämfört med
hur landskapet såg ut för ca 100–150 år sedan. De flesta arter som finns i våtmarker har
dock relativt god spridningsförmåga och är inte enbart beroende av våtmarker som
habitat, därför påverkas våtmarksarter generellt inte av barriäreffekter. Ett fåtal arter
påverkas dock hårt av förlust av våtmarker som habitat. Bland dessa arter finns större
agatsnäcka och kalkkärrgrynsnäcka. Även orkidéer som kärrnycklar och andra växter
knutna till hävdade våtmarker är på tillbakagång och riskerar att helt försvinna inom en
snar framtid. Också exploatering påverkar hydrologin i vattensystemen. Exempel på
sådan exploatering är kalkbrott, utbyggnad av infrastruktur och samhällen samt olika
typer av vattenverksamhet. På Gotland undersöks också nya platser som är lämpliga för
dricksvattenuttag. Ett ökat uttag av vatten kan på lång sikt bidra till fragmentering av
våtmarker om inga åtgärder vidtas för att kompensera uttaget. På trädklädda våtmarker är
också avverkning och brist på dynamik i skogens naturliga processer en orsak till
fragmentering och habitatförlust.

Ett av de största hoten mot våtmarker är också igenväxningen, som sker som följd av
utebliven hävd i form av bete och slåtter. Våtmarker har tidigare varit viktiga som
foderresurs. Under sommaren betades antingen våtmarken, eller slogs av till vinterfoder
för djuren. Följden av igenväxning är att artsammansättningen helt och hållet förändras
och denna förändring pågår fortfarande i allra högsta grad. Särskilt fuktängar, fukthedar
och strandängar är känsliga för frånvaron av hävd och har på grund av detta minskat
starkt i utbredning (Löfroth 1991). Det är gynnsamt att återinföra bete och slåtter på de
våtmarker där detta är möjligt, för att kontinuerligt stärka och bibehålla
artsammansättningen. Att slå vass och ag på myrar och i sjökanter kan också vara ett bra
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sätt att stoppa igenväxningen. Samtidigt skapas övergångsmiljöer där dynamiken, både
vad gäller tid och rum, har positiv inverkan på arter som behöver olika miljöer vid olika
stadier i sin livscykel.
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Naturtypen alvar förekommer i Europa och Nordamerika i områden med plan
kalkberggrund med ett tunt och ojämnt lager vittringsjord som torkar ut sommartid och
fryser vintertid. Gemensamt för all alvarmark i världen är att de var nedisade under den
senaste istiden. Till följd av det ytterst tunna och ojämnt fördelade jordtäcket är
produktionen av biomassa låg och det råder brist på närsalter och vatten. Naturtypen
präglas också av naturliga störningar såsom torka, bränder, översvämningar och
frostuppfrysning. Även mänskliga störningar i form av traditionell hävd med betesdjur
och uttag av naturmaterial till husbehov har präglat naturtypen under mycket lång tid. Till
följd av de svåra och extrema livsförhållandena kan ett stort antal arter leva inom
naturtypen utan att konkurrensstarka arter tar över (Ekstam & Forshed 2002;
Naturvårdsverket 2011a).

Alvarmarker i sig utgör en typ av mosaikmark av flera mindre delmiljöer, vilket
tillsammans med störningar och stress ger upphov till en mycket artrik miljö
(Naturvårdsverket 2011a). De olika delmiljöerna delas upp enligt följande:

En betydelsefull delmiljö är öppna kalkhällar både med och utan sprickbildning (så kallad
karstvittring). De nakna berghällarna domineras i första hand av lavar och mossor, varav
ett flertal är mycket sällsynta. Kalkstenen, som påverkas av surhetsgraden i regnvatten,
får på vissa håll sprickor som genom vittring långsamt utvidgas. Denna sprickbildning
kallas för ”karst”. I berghällar med karstvittring är mångfalden ännu högre, då
mångfalden på hällen ytterligare varieras med arter som trivs i sprickor med ökad tillgång
till skugga, vatten och inte minst jord att sätta rötter i (Ekstam & Forshed 2002; Eliason
1999; Martinsson 1999). På de kargaste alvaren har en speciell miljö utvecklats. I denna
utsatta miljö förmår endast vissa arter lavar och mossor etablera sig. Kruskalkmossan är
en sådan tidig kolonisatör på mycket karga hällmarker. Mossan bildar små tussar som har
förmåga att knyta till sig små friflygande sandpartiklar. Med tiden bildar mossan en
kompakt jordklump med ett par centimeters diameter där många andra konkurrenssvaga
arter hittar sin livsmiljö, såsom till exempel svavellav, fjällig svavellav och tegellav.
Genom att de små jordklumparna utsätts för froströrelser blottläggs då och då
okoloniserad jord vilket är gynnsamt för en lång rad arter. I livsmiljön finns också en del
mycket sällsynta lavar. Lavar som lever i denna livsmiljö brukar benämnas jordbroklavar.
Fenomenet uppträder i anslutning till hällmarksalvar och vissa grusalvar där dessa små
jordklumpar kan vara mycket tätt koloniserande av an lång rad arter mossor och lavar.

En annan viktig typ av alvar är de tunna vittringsjordar som oftast kallas för grusalvar.
Dessa bildas direkt utifrån den underliggande kalkstenen genom mekaniska och kemiska
vittringsprocesser. Där vittringsprocesserna skapat småkornig jord med god dränering är
växttäcket som tjockast på alvaret, medan svagdränerade partier samt grova
vittringsjordar ofta saknar vegetation i mycket hög utsträckning (Ekstam & Forshed
2002; Martinsson 1999).
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På alvaren förekommer även vätmiljöer, där mycket utfälld kalk (så kallad bleke) finns
sedimenterad i botten, vilket får vatten att ligga kvar och skapa små våtmarker.
Alvarvätar är lätta att förväxla med rikkärr. De går ofta att skilja åt genom att alvarvätar i
de flesta fall torkar ut helt under den intensiva sommartorkan. Dock så kan rikkärr i vissa
fall också torka ut under riktigt torra år. Det säkraste sättet att skilja de olika naturtyperna
åt görs därför genom att studera artsammansättningen (Ekstam & Forshed 2002;
Martinsson 1999).

Alvarmarker kan även bestå av öppna gräsmarker med ett mycket tunt jordtäcke där små
fläckar av berget ofta kommer i dagen. Denna typ av alvar kallas ofta för alvarhed och
förekommer ofta, men inte alltid, tillsammans med gallerier av träd och buskar av
huvudsakligen tall, en, oxel och oxbär (Ekstam & Forshed 2002; Martinsson 1999).

Det uppskattas finnas omkring 300–330 km2 alvarmark på Gotland. Anledningen till att
beräkningen är osäker beror delvis på att naturtypen endast är karterad fläckvis över ön.
Det är också svårt att dra tydliga gränser mellan alvarmark och andra naturtyper då
gränserna ofta är flytande. Gränsdragningen försvåras ytterligare av igenväxning, då
alvaren efter många år av igenväxning eller brist på störning till slut övergår till andra
naturtyper. Exempelvis så har arealen alvar minskat betydligt under 1900-talet till fördel
för hällmarkstallskog. Ökningen av skogbeväxt alvar beror till stor del på minskad hävd,
med påföljande igenväxning. Även skogsvårdslagen från 1908 har delvis bidragit genom
att särskilt tillstånd krävs för avverkning på svårföryngrad skogsmark. Uteblivna bränder
gör också att alvarmark kan övergå till andra gräsmarker då den uteblivna elden resulterar
i att för mycket förna efterhand ansamlas över hällar och grusalvar (Ekstam & Forshed
2002).
Det kan ibland vara svårt att skilja alvarmarker från andra liknande naturtyper. God hjälp
finns i Naturvårdsverkets vägledningar för naturtyper (bl.a. Naturvårdsverket 2011a,
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Naturvårdsverket 2011b, Naturvårdsverket 2011c, Naturvårdsverket 2011d,
Naturvårdsverket 2011e).

Gotlands alvarmarker innehåller en oerhörd biologisk mångfald. Till följd av de svåra och
extrema livsförhållandena i alvarmarkerna så kan ett stort spektrum av arter leva på en
och samma yta utan att konkurrensstarka arter tar över. Av detta skäl är alvarmarker en av
de mest artrika naturtyperna i världen, åtminstone sett till kärlväxterna (Ekstam &
Forshed 2002). Att ett stort antal endemiska och relikta arter idag endast återfinns på
Gotland och/eller Öland förstärker ytterligare värdet för denna ”biologiska genbank”. Vi
kan inte idag uppskatta värdet för varje enskild art i naturen, men vi vet att människan för
sin långsiktiga överlevnad måste ha tillgång till friska och motståndskraftiga ekosystem.
Biologisk mångfald är en förutsättning för det.
I Sverige förekommer alvarmarker främst på Gotland och Öland, där de på Gotland
täcker ca 6 - 10 % av länets totala yta. Det är inte bara i Sverige som naturtypen är
ovanlig, utan även i världen. Sverige har totalt ca 71 % av den totala arealen av
naturtypen i världen, och Gotland 35 % av den totala arealen (Ekstam & Forshed 2002).
Detta gör att Gotlands län har ett särskilt bevarandeansvar för naturtypen alvar i världen. I
och med Sveriges inträde i EU 1995 har vi även förbundit oss genom art- och
habitatdirektivet att skydda alvarmarker och se till att naturtypen har en gynnsam
bevarandestatus. Det innebär i praktiken att våra alvarmarker ska ha samma utbredning
och förekomst som de hade vid Sveriges inträde i år EU 1995 (Direktiv 92/43/EEG 1992;
Europeiska kommissionen 2003).

Alvarmarker är rika på arter som förekommer sällan, eller aldrig, i andra miljöer. Många
av de typiska alvararter vi har idag vandrade in direkt efter den senaste istiden. Några av
dessa finns idag bara kvar på Gotland eller Öland. Ytterligare andra har utvecklats till
egna arter, underarter och varietéer som bara finns på Gotland, respektive Öland. Sett till
antalet geografiskt isolerade respektive endemiska arter står alvarmarkerna ut i särklass
bland de nordiska naturtyperna (Ekstam & Forshed 2002).
Gotlands alvarmarker innehåller ofta rikligt med riktigt gammal och kraftigt solbelyst död
ved. Därför finns i dessa marker många väldigt krävande, och därmed ovanliga,
vedinsekter. Ett exempel är den jättestora smedbocken (Ergates faber) (Martinsson 1999).
De gotländska alvarmarkerna utmärker sig vidare genom sin distinkta lavflora, varav
många är ovanliga och dåligt undersökta, medan flera sannolikt ännu inte har blivit
upptäckta. Andra artgrupper som utmärker sig på de gotländska alvaren är inom
insektsordningen. Flertalet arter av fjärilar, både natt- och dagfjärilar, samt skalbaggsarter
är idag mycket hotade till följd av utebliven hävd och igenväxning av alvarmarkerna
(Ekstam & Forshed 2002).
Många arter som återfinns i alvarmarker är rödlistade. Detta är till stor del en följd av att
de befintliga åtgärder för skydd som förekommer idag inte räcker till för att hålla
naturtypen i gott skick. Den försämrade kvaliteten som igenväxningen av alvarmarker
medfört har gjort att många områden med god kvalitet blivit isolerade. Därmed får många
arter svårt att sprida sig och minskar i population, samtidigt som den genetiska
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variationen minskar. På Gotland finns 17 rödlistade arter kopplade till alvarmarker som
också ingår i ett särskilt åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Det motsvarar lite mer
än en tredjedel av alla åtgärdsprogram för landlevande arter på Gotland. Av dessa sjutton
arter ingår fem olika arter av bin, sex fjärilsarter, fyra skalbaggar och två kärlväxter. De
två senare utgörs av nipsippa (Pulsatilla patens) och gotlandsippa (Pulsatilla vulgaris
subsp. gotlandica), vilka båda dessutom är Natura 2000-arter och den senare är en
endemisk underart som bara finns på Gotland (Ekstam & Forshed 2002).

Utöver de naturliga störningar som präglar naturtypen alvar så är naturtypen också en
kulturmiljö som under årtusenden påverkats av mänsklig aktivitet. De regelbundna
störningarna som människans historiska bruk åstadkommit har till stor del påverkat
naturtypen positivt. För att kunna ta hand om alvarmarkerna behöver vi därför även
betrakta dem i sitt historiska sammanhang. Beteshävd har förekommit extensivt på
alvaren under årtusenden. Från alvarens vätmiljöer togs även mängder av den
vassliknande växten ag som användes som takmaterial i stor utsträckning. Uttag av virke,
främst av en och tall, har vidare förekommit under mycket lång tid. Alla dessa former av
kulturpåverkan har bidragit till att naturtypen hållits öppen. Detta har betydelse
exempelvis genom att ljusförhållandena vid markytan spelar en mycket stor roll för hur
fröna för olika växtarters möjlighet att vakna till liv, liksom för groddplantornas
möjlighet att etablera sig. Många av alvarens kärlväxter är så pass känsliga för
beskuggning att en genomsnittlig vegetationshöjd på endast 4 cm utgör ett kritiskt
tröskelvärde (Ekstam & Forshed 2002).
Kulturpräglade alvarmarker är i sig ett kulturspår som berättar om människans leverne
förr i världen. Det finns dessutom även andra kulturspår kvar i dessa marker, så som
fähusen på Fårö (lambgifter) och gamla väderkvarnar (kvännu). Dessa tillför tillsammans
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med alvarmarkernas landskap ett högt upplevelsevärde som kommer både befolkningen i
länet till del liksom gynnar den för länet viktiga besöksnäringen.

2.4
Alvarmarkernas ekosystemtjänster är i första hand reglerande och kulturella, men även
stödjande och till viss del försörjande. Som habitat hyser alvarmarkerna ett flertal arter av
bin, varav vilka flera är rödlistade. Bin hjälper till med den viktiga stödjande uppgiften
pollinering. Det finns givetvis fler viktiga insekter i alvarmarkerna som är sysselsatta
med denna viktiga uppgift. Även produktion av biologisk mångfald är en
ekosystemtjänst i sig. Till försörjande ekosystemtjänster hör produktion av bär, men även
att alvarmarkerna under lång tid tjänstgjort människan som betesmark och virkesförråd.
Genom växternas transpiration hjälper alvaren till med de reglerande ekosystemtjänsterna
att rena luft och reglera klimatet. Alvarmarkernas vätmiljöer bidrar också med att
reglera vattenflöden på land. De kulturella tjänsterna som erhålls av alvarmarkerna är
också mycket viktiga. De utgör en resurs för friluftslivet, vilket ger en möjlighet till
hälsa, rekreation och skönhetsupplevelser. De bidrar också med produktion av
landskapets kulturarv.
Förutom att dessa tjänster kommer den gotländska befolkningen till del så utgör de också
en resurs för besöksnäringen, som till stor del vilar på upplevelsevärdena i det vackra
gotländska landskapet. Naturupplevelser är även en viktig anledning till att många väljer
att flytta till Gotland (Region Gotland 2015).

Grovt uppskattat täcker Natura 2000-områden och naturreservat på Gotland ca 2200
hektar alvarmark, vilket är ungefär 6 - 7 % av Gotlands alvarmarker. Ofta rör det sig om
att en mark är skyddad både som Natura 2000 och naturreservat, men så är inte alltid
fallet. Då det formella beslutet för naturreservat även innehåller ett formellt beslut om
vilken skötsel som ska råda i området så satsas vanligen Naturvårdsverkets vårdanslag
främst i områden som är naturreservat. Oftast består skötseln av extensivt bete och vissa
röjningsinsatser. Värt att nämnas är att alla alvarmarker inte gynnas av bete, även om de
flesta av alvarmarkerna behöver en extensiv betespåverkan. För Natura 2000 berör
beslutet för området endast skyddet av naturvärden, medan områdets bevarandeplan
endast är en rekommendation. I Natura 2000-områden som inte har något annat skydd
behöver länsstyrelsen markägarens tillstånd att få utföra skötselåtgärder. Näst intill 39
hektar av mark som täcks av alvarmark och hällmarkstallskog är ytterligare skyddad
genom biotopskydd. Hällmarkstallskog består ofta av mark som tidigare varit alvar, men
som växt igen och artsammansättningen på de två olika markslagen överlappar ofta.
Biotopskyddet innebär att det finns föreskrifter om vad som inte får göras inom den
markyta som skyddet gäller. För att kunna utföra åtgärder i ett biotopskyddsområde
behöver man söka dispens hos den utfärdande myndigheten.

Inom ett fåtal alvarmarker pågår även bevarandeåtgärder inom åtgärdsprogrammen för
hotade arter (ÅGP). Åtgärdsprogrammen syftar till att åstadkomma åtgärder för att
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skydda och gynna arter vilkas behov inte enbart kan tillgodoses genom skötsel av redan
skyddad natur. Åtgärderna utgår från programarternas förekomster och deras närområden.
På Gotland pågår åtgärder i alvarmarker inom åtta olika åtgärdsprogram, varav sju berör
olika hotade insektsgrupper som exempelvis den vackra väddnätfjärilen och olika vildbin.
De berörda arealerna är i regel små. Exempel på insatser som görs är röjning, stängsling
och andra betesförberedande åtgärder. I arbetet ingår även kunskapsinhämtning genom
olika inventeringar för att kunna skräddarsy relevanta åtgärder och uppföljning för att
kunna utvärdera programarternas status samt informationsinsatser om arternas behov.

Vissa alvarmarker i Sundre, Vamlingbo och Hamra socken har även ett visst skydd
genom lagen om skydd för landskapsbilden från år 1975. Lagen innebär skydd från större
påverkan eller förändring av landskapsbilden och reglerar exploatering såsom
bebyggelse, ledningsdragning, skrotupplag samt täktverksamhet.

Alvarmarker är också skyddade från skogsbruksåtgärder eftersom alvarmarker faller
inom kategorin impedimentmark i skogsvårdslagen. Enligt skogsvårdslagen är det inte
tillåtet att påtagligt förändra livsmiljön genom t.ex. avverkningar i områden som
producerar mindre än en kubikmeter per hektar och år. Detta innebär emellertid inget
skydd i övrigt, då alvarmarkerna kan exploateras genom andra åtgärder såsom exempelvis
med bebyggelse eller vindkraftverk.

Hävden av alvarmarker är idag till stor del beroende av det statliga stödet genom
Jordbruksverkets miljö- och landsbygdsprogram. Betesstödet för alvarmarker kom
relativt sent, vilket gjorde att det inte gick att få stöd för bete på alvaren förrän mitten av
90-talet, och även då var det ekonomiska stödet lågt (Ekstam &Forshed 2002). Idag
hävdas 4587 hektar alvarmark genom betesstöd inom landsbygdsprogrammet.
Betesstödet inom alvarmarker idag går under markklasser med särskild skötsel, vilket
innebär att det upprättas en åtagandeplan för marken (Jordbruksverket 2018). För
alvarmarker som är svårtillgängliga går det även att söka sk. komplement. På Gotland
räknas öar som svårtillgängliga platser för alvarbete. Komplementet innebär ytterligare
ersättning för markägaren som då även sköter den lite mer svårtillgängliga marken. Både
vad gäller markklassen särskild skötsel och komplement fastställer länsstyrelsens
handläggare hur stor areal som omfattas av alvarmark, vilket i sin tur avgör hur mycket
ekonomiskt stöd en markägare/lantbrukare kan få. Ersättningen för skötsel av alvarbete är
1400 kr/hektar och år. För komplement för svårtillgängliga platser kan ytterligare 1000
kr/hektar ges (Jordbruksverket 2018; Jordbruksverket 2017). Åtagandeplaner beskrivs
ytterligare i avsnitt 5.5, Del B.

Inom ramen för arbetet med grön infrastruktur har länsstyrelsen under 2018 tagit fram en
fördjupad kartering över alvarmarkerna på Fårö. Arbetet utfördes som ett första steg för
att skapa ett kartunderlag av så pass god kvalitet att det kan användas som
planeringsunderlag vid besluts- och tillståndsprocesser.
För att kartlagret ska vara användbart som planeringsunderlag vid olika typer av både
planerings- och tillståndsärenden är det viktigt att det håller god kvalitet. Att utföra en
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kartering av alvarmarker med god kvalitet är kostsamt och arbetskrävande. På grund av
att alvarmarker är så pass varierande krävs goda kunskaper om naturtypen för att
avgränsa den genom flygfototolkning. Det är ett arbetsintensivt och därmed kostsamt
arbetsmoment. Avgränsningen av naturtypen försvåras också av igenväxning, vilket gör
det nödvändigt att komplettera flygfototolkning med flera fältbesök. Av resursskäl
avgränsades arbetet till att under år 2018 omfatta kartering av ett begränsat
landskapsavsnitt på Gotland. Valet föll på Fårö på grund av att det finns ett uttalat
exploateringstryck på Fårö, samtidigt som det finns mycket alvarmarker med dåligt känd
utbredning.

I karteringen omfattas all mark som stämmer in på Naturvårdsverkets beskrivningar av
naturtyperna Alvarmark, Karsthällmark och Basiska berghällar. De två sistnämna ingår
som delmiljöer i alvarmarker, men karteras inom Naturvårdsverkets naturtypsklassning
som egna naturtyper om områdena är tillräckligt stora. Att en uppdelning dem
sinsemellan inte görs beror på att en sådan detaljering kräver fältarbete som grund för
karteringsarbetet. Exempelvis så syns inte karstsprickor vid flygfototolkning
(Naturvårdsverket 2011a; Naturvårdsverket 2011b; Naturvårdsverket 2011c).
Kartlagret har tagits fram genom följande steg:
1. En sammanslagning av kartlager av varierande kvalitet där alvarmarker redan är
kända över hela Gotland. Dessa kartlager bestod av data från SGU, Länsstyrelsens
naturtypskarteringar i fält, Jordbruksverkets markklasser, och Jordbruksverkets ängsoch betesinventering.
2. För att täcka in ytterligare områden som inte täcks av ovanstående kompletterades
underlaget med förklassningsmaterial från nya Nationella Marktäcke Data (NMD)
som levererades av Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket i april 2018. Ur
förklassningsmaterialet plockades alla ytor som täcker in all mark med låg eller ingen
vegetationstäckning. Polygoner på fel markklass, såsom byggnader, vägar hus, diken
och åkermarker raderades manuellt. För att täcka in ytterligare mark som låg precis
utanför de rutformade polygonerna från förklassningen i NMD skapades ett lager
med en buffertzon på 5 meter runt polygonerna. Därefter kopierades lagret in i det
sammanslagna kartlagret från steg 1.
3. Kustområden med låg vegetationstäckning men med fel markslag, såsom
sandstränder, sten- och grusvallar avlägsnades genom att det sammanslagna lagret
klipptes mot naturtypskarteringen av naturreservatet Gotlandskusten. Områden som
var karterade som alvarmark, karsthällmark eller basiska berghällar i lagret
Gotlandskusten behölls. För att ytterligare förfina lagret klipptes det även mot SGU:s
jordartslager, där ytor med jordarter som inte förekommer på alvarmark klipptes bort.
Som ett sista steg i att plocka bort mark av fel slag avlägsnades även mark som
klassats som åkermark och våtmark i Jordbruksverkets lager ”Jordbruksblock 2018”.
4. Efter detta återfinns ett grovt kartlager över områden med potentiell alvarmark över
hela Gotland. Ur detta lagret klipptes Fårö ut, för att sedan genomgå
flygbildstolkning.
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5. Flygbildstolkningen utfördes i dataprogrammet ArcMap. Kartlagret ritades om
genom att redigera i polygoner gentemot ortofoto över Fårö. Kalibrering gjordes även
gentemot en laserscanning av markytan samt SGU:s kartlager över jordarter, liksom
ett kartlager över hällmarkstallskog på Fårö. Även äldre flygbilder har använts för att
hjälpa flygbildstolkaren att avgränsa ytorna rätt. Med hjälp av ovan nämna kartlager
kunde flygbildstolkaren båda skära bort och lägga till ytor så att endast de som
sammanfaller med Naturvårdsverkets naturtypsbeskrivning för alvarmark
karsthällmark och basiska berghällar kom med (Naturvårdsverket 2011a;
Naturvårdsverket 2011b; Naturvårdsverket 2011c). Svårbedömda områden besöktes i
fält för att säkerställa god kvalitet. Vid utförandet av arbetet ställdes höga krav på
kunskap om naturtypernas karaktär och avgränsning gentemot andra naturtyper hos
utövaren. Vid flygbildstolkningen ritades alla större grusvägar samt asfalterade vägar
bort.
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En kartering av god kvalitet för alvarmarker på Gotland kan vara till stor hjälp i en mängd
olika ärenden. En exakt kartering av alvarmarker är dock inte möjlig att uppnå utan att
alla ytor fältbesöks av personal med god kunskap om naturtypens karaktär och
avgränsning, liksom av naturtypskartering i fält. Ett flygbildstolkat lager ger dock en god
ungefärlig bild av naturtypens utbredning. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta vid
användning av underlaget i planerings- och tillståndsärenden, då det innebär att det finns
en möjlighet att mark som inte faller inom definitionen för alvarmark ligger innanför
lagret, eller att mark som infaller i definitionen för naturtypen kan ligga direkt utanför.
En annan begränsning med karteringen är att den inte kan ge en bild av hur mycket
alvarmark som funnits på Gotland tidigare. Som tidigare nämnts har mycket alvarmark
växt igen och framstår idag som gräs- busk- eller skogsmarker. Flera av dessa, men inte
alla, har förutsättningar för att kunna restaureras genom återupptagen hävd och skötsel.
En del alvarmarker har även försvunnit genom olika typer av exploatering.
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Alvarmark omfattas i första hand av miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom sin höga
och unika artrikedom och artsammansättning. Miljömålet ett rikt växt- och djurliv
beslutades senare än de andra miljömålen och kom till just som ett komplement till de
andra naturtypsmålen om skogar, vatten, våtmarker, odlingslandskap, hav och fjäll. Syftet
var att lyfta landskapsperspektivet och därmed skapa en översikt över arbetet.
Landskapsperspektivet innebär att naturtyper och ekosystem inte ses som oberoende
enheter, utan man ser till de sammanhang de förekommer i liksom möjligheterna till
spridning för olika arter. Detta innebär att områden i anslutning till förekomsten av
hotade arter också ges uppmärksamhet (Naturvårdsverket 2016a). Alvarmarker omfattas
även av miljömålet Ett rikt odlingslandskap då alvarmarker är en typ av betesmark och
alltså ingår i odlingslandskapet. Alvarmarker omfattas också av miljömålet Myllrande
våtmarker, genom undernaturtypen alvarvät som återfinns i alvarmarkerna (Ds2012:23;
Naturvårdsverket 2016a).
De miljömål som omfattar alvarmarker utgör de miljömål som det har sämst utveckling
enligt miljömålsuppföljningen i länet. De viktigaste skälen till den negativa trenden för
målen är habitatförlust genom igenväxning eller exploatering samt ökad isolering av
biologiskt rika områden. Länsstyrelsens bedömning för att vända trenden är att pågående
markanvändning måste styras mot en riktning som tar större hänsyn till biologisk
mångfald. Här har de areella näringarna samt tillståndsprocesser för exploatering särskilt
stor betydelse (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).

Konflikter ifråga om målstyrning gäller för alvarmarker i första hand exploatering genom
bygglovstillstånd, intressen för kalkbrytning samt exploatering för vindkraftsbyggen, där
dragning av nya vägar och ledningar utgör den största påverkansfaktorn. Beroende på
regionala politiska prioriteringar kan därför konflikter uppstå mellan bevarandeintressen
för alvarmarker gentemot exploateringsintressen hos enskilda aktörer eller som kan ingå i
t.ex. den kommunala översiktsplanen. I viss mån gäller detta även för nationella
prioriteringar ifråga om naturresursanvändning.

Alvarmarker är inte bara en ansvarsnaturtyp för Gotland utan också en tillgång för
samhället. De producerar viktiga ekosystemtjänster genom unika skönhetsupplever,
produktion av landskapets kulturarv, rekreation och hälsa. Alla dessa tjänster kommer
länets befolkning till del, men kan också utgöra en resurs för besöksnäring och ger
möjligheter för företag att utvecklas inom exempelvis naturturism eller lantbruk som
inriktar sig mot naturvård. Att arbeta med att förbättra förutsättningar för en fungerande
grön infrastruktur i alvarmarker innebär därför samtidigt att skapa en samhällsekonomisk
nytta.

En väl avvägd samhällsplanering där alvarens värden tidigt vägs in i besluts- och
planeringsprocesser är här av stor vikt och en utmaning. Samtidigt finns också
möjligheter som går att utveckla och bygga vidare på. Exempelvis uttrycker Region
Gotland i den fördjupade översiktsplanen för Fårö att alvarmarker tillsammans med
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flygsanddyner, trädklädda utmarker och våtmarker är prioriterade för bevarande av
biologisk mångfald och förutsättningar för det lokala näringslivet. Det uppmärksammas
också här att alvarmarkerna är en ansvarsmiljö för Gotland då omkring en tredjedel av all
världens alvarmark finns i länet. Därför anges det att hänsyn ska tas vi bygglovsprövning
(Region Gotland 2014). Här är det därför viktigt att bygglovshandläggare får goda
förutsättningar att verkligen ta hänsyn till alvarmarker, genom att få kunskap och tillgång
till underlag av god kvalitet som kan hjälpa till att avgöra var det finns alvarmark. Den
fördjupade kartering av alvarmarker som Länsstyrelsen tagit fram under 2018 är här ett
första steg. Översiktsplanens formulering visar samtidigt att det finns goda förutsättningar
för samsyn mellan Region Gotland och Länsstyrelsen kring alvarmarkernas värde vilket
ger en god grund att arbeta vidare ifrån.

Markägare som är intresserade av att skydda och utveckla naturvärden i sina alvarmarker
men som samtidigt inte vill upplåta marken som naturreservat kan välja att teckna ett
naturvårdsavtal med Staten. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt tidsbegränsat avtal mellan
Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och en markägare som kan gälla i högst 50 år.
Avtalsformen gör naturvårdsavtal till en friare skyddsform än naturreservat. Därför finns
mer utrymme att i tillhörande avtal för skötsel skriva in de villkor och tidsramar som
parterna kommer överens om. Markägaren har möjlighet till ersättning för upplåtelse av
marken till skydd (dock inte lika mycket som skulle utgått i ersättning för naturreservat).
Observera att en förutsättning för att ett naturvårdsavtal ska bli till är att Länsstyrelsens
personal som arbetar med områdesskydd gör ett fältbesök för att bedöma om värdena i
den aktuella marken är tillräckligt höga för områdesskydd. På grund av dess lite friare
form kan Naturvårdsavtal utgöra ett komplement till permanenta skyddsformer för natur
som kan vara till nytta för markägaren och samtidigt bidra till en fungerande grön
infrastruktur.

Det finns medel att söka både för Region Gotland, ideella föreningar, företag och andra.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som Naturvårdsverket fördelar ut
varje år till länsstyrelserna. Projektansökan går sedan genom kommunen. Länsstyrelsen
samordnar LONA-bidraget inom länet och kan också ge bidrag inom
landsbygdsutveckling och till kulturmiljöer. LONA-bidrag kan ges till uppemot 50
procent av bidragsberättigade kostnader (Naturvårdsverket 2018).

Fler projekt- och verksamhetsstöd för företag, föreningar, privatpersoner och
myndigheter kan hittas i rapporten ”Var finns pengarna? - En sammanställning av stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.
Sammanställningen uppdateras varje år (Länsstyrelsen Skåne 2017). Rapporten finns att
ladda ned på länsstyrelsernas hemsida.
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Klimatet på Gotland kommer att förändras i framtiden. Hur genomgripande
förändringarna blir beror på hur framgångsrikt det globala arbetet med att minska
utsläppen av växthusgaser blir. Det finns ännu ingen forskning som tar upp hur
alvarmarkerna kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Vad som däremot är
känt är att alla årstider blir varmare, vilket innebär ändrade förutsättningar för växter och
djur. När värmen kommer tidigare på våren kan exempelvis samspelet mellan växter och
djur störas av att olika arter svarar olika på uppvärmning eller av att temperaturen stiger
medan ljustillgången inte ändras. De förändrade förutsättningarna i klimat kan också ge
effekten att vissa arter, även nya för landet, kan få stor spridning, vilket minskar
mångfalden och ändrar sammansättningen i ekosystemen. Samtidigt finner vissa arter
som lever naturligt här att deras livsutrymme krymper och att deras livsmiljöer får en
annan utbredning både i tid (säsonger ändras) och rum (Länsstyrelsen i Gotlands län
2018).

En stor utmaning för att uppnå en gynnsam bevarandestatus i alvarmarker på Gotland är
tillgången till betesdjur och livskraftiga jordbruk. Under 1900-talet, och särskilt under 70och 80-talen, har betesdriften minskat kraftigt på alvaren, med följden att många marker
har, eller håller på att växa igen. Trots att igenväxningen går långsamt på de
näringsfattiga och störningspräglade markerna så har konsekvenserna blivit allvarliga.
Många alvarmarker är idag igenväxta till den grad att de övergått till andra naturtyper,
och då oftast till hällmarkstallskog, kalkgräsmark eller icke Natura 2000-naturtyper. I
andra marker har konkurrenssvaga arter svårt att få utrymme då de trängs undan av
högvuxna gräs, örter och gammal förna, samtidigt som föryngringsmöjligheterna
försämras. Då en art slås ut följer andra arter beroende av denna långsamt efter. Trots att
andra arter istället vandrar in så minskar ändå artrikedomen eftersom många av dessa
arter är mer triviala (Ekstam & Forshed 2002).
Trots att Sverige genom art- och habitatdirektivet förbundit sig att säkerställa en god
bevarandestatus för alvarmarker så återstår fortfarande åtskilligt att göra. Som beskrivs
ovan så är en stor del av öns alvarmarker i ett igenväxningsstadium. En del marker har till
och med övergått till en annan naturtyp. Därav kan man säga att bevarandestatusen för
alvarmarker vid tidpunkten då den här rapporten skrivs inte är tillfredställande. Det
saknas i stor utsträckning störning genom framförallt bete med ett tillräckligt betestryck,
men även naturligt förekommande bränder. Ett framtida varmare klimat kommer vidare
att medföra en längre vegetationsperiod, vilket i sin tur kommer att påskynda
igenväxningen. Redan idag påskyndas igenväxningen av kvävenedfall från regn. Det
ställer ytterligare krav på ett tillräckligt antal betesdjur, men också ett ökat skötselbehov
generellt i alla alvarmarker (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018).
Bristen på beteshävd i markerna har lett till att både natur- och kulturhistoriska värden
trängs undan. Biologisk mångfald och kulturmiljöerna är beroende av en levande
landsbygd och ett fortsatt brukande av jorden, men också av de metoder som används,
varav betande djur i lagom mängd är en av de viktigaste. Huvuddelen av värdena
kopplade till naturtypen bevaras därför mest effektivt genom att skapa incitament för
fortsatt och anpassad beteshävd av alvarmarkerna. Miljöersättningar är idag ett verktyg
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där sådana incitament skapats. Samtidigt visar utvecklingen i landskapet att det som
styrmedel inte räckt till för att länets alvarmarker ska uppnå en god bevarandestatus.
Informations- och utbildningsåtgärder till lantbrukare, andra brukare och allmänheten om
alvarens höga naturvärde och skötselbehov är även mycket viktigt här. Även stöd till de
markägare och lantbrukare som redan vill ta hand om sina alvarmarker är mycket viktigt.
Områdesskydd är i första hand aktuellt i områden där det bedöms finnas ett
exploateringshot, eller där skötselbehoven är av sådan karaktär att de inte kan tillgodoses
genom tillgängliga stödsystem. För arter vars behov inte kan tillgodoses genom befintliga
stöd- och ersättningssystem är även andra stödåtgärder aktuella, såsom sker inom
åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP).

Till följd av den pågående igenväxningen, men även till följd av exploatering i olika
former, har förbindelsen mellan alvarmarker minskat på många håll. Därmed försvåras
spridningen av arter mellan alvarmarker. Även människors vistelse i naturen påverkas av
den pågående trenden i landskapet då igenväxningen gör det svårare att röra sig i
markerna och upplevelsen av landskapet förändras.
Exploatering som leder till fragmentering och barriäreffekter i alvarmarker är framförallt
vägar, husbyggande samt kalkbrytning. Ovarsam behandling av alvarmarker genom bl.a.
skrotupplag och tillfälliga timmer- och risupplag är också en typ av exploatering som
bidrar till att arter får svårare att överleva och sprida sig mellan marker. Det är dock
viktigt att förtydliga att förutsättningarna för spridning i landskapet varierar stort mellan
olika arter. Fördjupade kunskaper behövs om de olika arter som lever i alvarmarker, både
gällande krav på livsmiljö liksom utbredning i landskapet. För att minska negativ
påverkan i alvarmarker, såsom exploatering, behövs också ökade kunskaper om
alvarmarker, hur de känns igen och var de finns.

De klimatscenarier som SMHI tagit fram för Gotland rör sig inom ett
hundraårsperspektiv. Ur ett evolutionärt perspektiv är det en mycket kort period. Därför
kommer konkurrenssvaga arter som är beroende av en specifik livsmiljö få svårt att
anpassa sig och riskerar därmed att slås ut. Som beskrivits tidigare är alvaren rika på arter
som bara finns där, eller som är mycket ovanliga i andra miljöer. Små populationer med
begränsad genuppsättning har begränsad återhämtningsförmåga eller resiliens när de
utsätts för snabba förändringar (SMHI 2017; Länsstyrelsen i Gotlands län 2018). För
sådana små populationer rör det sig redan idag om en utdöendeskuld. Det innebär att
tröskelvärdena för dessa populationer redan är för låga för att populationen ska kunna
överleva på sikt. För sådana arter rör det sig ofta om att de finns kvar i små isolerade
områden som även ibland har låg kvalitet på naturtypen, eller att den genetiska
variationen är för liten. För att säkerställa att små populationer med en utdöendeskuld ska
kunna överleva förändringar i ett framtida förändrat klimat behöver kvaliteten på
alvarmarker generellt höjas, men riktade åtgärder kan också vara nödvändiga.
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En skogs artsammansättning och tillväxt påverkas av om det är blött eller torrt, om
marken är sandig, bördig eller har ett tunt jordtäcke. Människors nyttjande och skötsel,
historiskt och idag påverkar också. Skogar med olika förutsättningar delas in i olika
skogstyper. På Länsstyrelsen på Gotland har arbetet för barrskog inom grön infrastruktur
i hög grad utförts tillsammans med arbetet med översynen av den regionala strategin för
formellt skydd av skog. Därför delas barrskogstyperna och värdetrakterna här in i samma
kategorier som är prioriterade inom strategin; kalkbarrskog, sandbarrskogar och äldre
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betespräglad skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2017). Observera att gränsen
emellan de olika skogstyperna inte alltid är tydlig och en viss förändring av vad som
ligger i begreppen har skett över tid.

På kalkmark med lång trädkontinuitet finner vi skogstypen kalkbarrskog. Naturvärdena är
knutna till den kalkrika marken i kombination med gamla och senvuxna träd av tall och
gran. Marksvampar är en viktig artgrupp att ta hänsyn till i de här skogarna och
artrikedomen är ofta mycket hög. Kalkbarrskogen kan delas in i flera olika skogstyper
utefter en fuktighetsgradient från torra till fuktiga och blöta marker. Även markens
kalkhalt, skogshistoria och hävd påverkar vilket naturtillstånd som uppträder och därmed
vilken skogstyp skogen klassas till. På Gotland har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
gemensamt bestämt att räkna ihop nedanstående två skogstyper till kalkbarrskog. Detta
beror dels på att de olika skogstypernas ingående artuppsättningar är mycket lika, liksom
att Gotlands landskap ifråga om utbredning av hällmarker och våtmarker i skog generellt
är mosaikartad. I kartläggningar och analyser ges bäst överblick av skogstyperna därmed
tillsammans. En av de skogstyper som räknas till kalkbarrskog är hällmarkstallskog, det
vill säga senvuxen tallskog på mager mark. Träden där är låga, gamla och solbelysta.
Marken består av kala kalkhällar men kan till viss del också vara bevuxen med
vegetation. De senvuxna, solbelysta träden och den döda veden i hällmarksskogen utgör
livsmiljö för bark- och vedlevande skalbaggar och andra insekter, varav många är
rödlistade. En annan undertyp till kalkbarrskog på Gotland är barrsumpskog. Den
uppträder på mark som är tydligt påverkad av vatten, och domineras av gran och tall. Det
är inte någon vanlig skogstyp i länet eftersom mycket mark har dränerats genom dikning.
Barrsumpskogarna på Gotland har ofta nyttjats för virkesuttag vilket lett till att det finns
relativt lite död ved och att de i många fall nu befinner sig i ett successionsstadium då de
växer igen allt mer med gran vilket i en del fall är positivt (Länsstyrelsen i Gotlands län
2006). Även sandbarrskog kan ibland uppträda som kalkbarrskog, genom att sanden
innehåller kalk eller skalgrus.
Kalkbarrskog är en skogstyp som Sverige har internationellt ansvar för (Länsstyrelsen i
Gotlands län 2006). Majoriteten av kalkbarrskogen på Gotland har också varit betad, ofta
fram till 1900-talet första hälft (Nitare 2009).

En sandbarrskog med höga naturvärden är ofta en gammal, flerskiktad och gles tallskog
som under lång tid växt på sandmark. Tallarna är ofta knotiga och spärrgreniga och
skogstypen är viktig för ved-, bark- och sandlevande insekter samt vissa kärlväxter och
marksvampar. Är skogen bördigare med gran så klassas den som barrblandskog. Förutom
på Gotska Sandön och nordöstra Fårö så är skogstypen ovanlig på Gotland (Länsstyrelsen
i Gotlands län 2006).

Äldre betespräglad barrskog är en skogstyp som definieras av luckig och olikåldrig skog
med lång kontinuitet samt ett örtrikt marktäcke som präglats av bete. Marksvamp- och
kärlväxtfloran i de här skogarna är rik och gynnas av djurens bete. Barklevande insekter
och hänglavar gynnas av det luckiga trädskiktet. På Gotland har det varit vanligt med
sambete på större utmarker (flera hundra hektar), vilket inkluderat skogsmarker, fram till
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1900-talets första hälft. Markägarna fick då släppa ut ett antal djur i förhållande till
gårdens arealandel i betesfållan. Såväl lamm som nötkreatur och hästar släpptes
tillsammans. Med en sådan typ av extensivt bete över stora arealer, betades vissa delar
hårt och andra delar svagt (Nitare 2009). Gotland har ett stort nationellt ansvar för dessa
skogar eftersom den största arealen av landets skogsbetesmarker finns här och
utbredningen minskat mycket de senaste hundra åren. (Länsstyrelsen i Gotlands län
2006). Det mesta av den betade skogen på Gotland består av någon typ av kalkbarrskog,
även om mindre mängder betad lövskog även finns. Mycket av dagens betade
lövskogsmarker är emellertid gamla ängsmarker där slåtterhävden upphört.

Ungefär 20 % av den gotländska barrskogen har en medelålder över 120 år (Johansson
2014). Jämfört med övriga län i södra Sverige så är det en hög siffra (Sveriges
Lantbruksuniversitet 2018). Därutöver har vi förhållandevis stora arealer skog där träden
inte är lika gamla men där kontinuiteten av träd är obruten (Bovin och Víðisson 2018).
Förutsättningarna för att behålla alla de sällsynta arter som finns i Gotlands skogar är
fortfarande gynnsamma. Att vi har förhållandevis mycket barrskog med höga naturvärden
kvar kan dels förklaras av skogens naturliga betingelser dvs. att den växer långsamt på
grund av klimatet och berggrunden och dels av att det småskaliga privata ägandet
dominerar och har skapat en variation i brukandet av skog i länet.

På Gotland finns ca 544 rödlistade arter som är beroende av skog. Det utgör ungefär 40 %
av Gotlands alla rödlistade arter. De flesta rödlistade arter i skog är direkt knuta till
träden. Stora och gamla träd utvecklar med tiden en variation av livsmiljöer där olika
arter kan trivas. Skrovlig bark, håligheter och grova döda grenar är gynnsamt för olika
arter. Många arter lever i eller på död ved, exempelvis svampar som bryter ned träet,
skalbaggar som lever i veden eller mossor på stammarna. Om ett dött träd står eller
ligger, är solbelyst eller fuktigt, nyligen dött eller mer nedbrutet, växte långsamt eller dog
av brand avgör vilka arter som kan nyttja veden. Finns träd kvar under lång tid ökar
sannolikheten för att arter hittar fram till dem, etablerar sig och kanske hinner utveckla
flera generationer i dem (Artdatabanken 2015).
Inom många artgrupper (tex. marksvampar, mossor, lavar, insekter) finns det en stor
rikedom av sällsynta arter knutna till skog. För värmeälskande och/eller kalkgynnade
arter har Gotland ett särskilt ansvar för artbevarandet då vi inte kan skapa gynnsamma
förutsättningar för sådana arter på någon annan plats.
Drygt en fjärdedel av de rödlistade skogslevande arterna är kärlväxter och svampar som
lever på marken, exempelvis arter som är knutna till kalkmarker eller sandjordar.
Marksvampar ställer höga krav på att marken ska ha rätt förutsättningar. Ofta räcker dock
inte detta, då en stor grupp rödlistade marksvampar också är mykorrhizabildande med de
levande trädens rötter. Genom mykorrhizabildningen får svamparna näring från träden
och hjälper i gengäld träden med deras närings- och vattentillförsel. För
mykorrhizasvampar och arter som inte kan förflytta sig över långa avstånd är en obruten
kontinuitet av träd eller substrat nödvändig. En kontinuitet av träd möjliggör för
svamparna att de kan leva vidare vid yngre träd när de gamla faller (Artdatabanken
2015). Flera av de marksvampar som blivit ovanliga i dagens landskap är dessutom också
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beroende av de jordblottor som uppstår vid tramp av exempelvis hovar. Historiskt har
denna struktur varit vanlig då betesdjur ofta gick i skogarna. Att restaurera
skogsbetesmarker kan därför vara en viktig förutsättning för artbevarande av marksvamp,
men också för flera andra artgrupper som missgynnas i dagens landskap (Westin &
Lennartsson 2018).
Förutom att arter har olika förutsättningar för att etablera sig och leva i olika miljöer har
de också olika möjligheter att sprida sig till nya områden. Så länge en stor del av den
omgivande skogen håller hög kvalitet hindras inte spridningen. Arter i ett mer
fragmenterat landskap har svårare att sprida sig. Svårigheter att sprida sig kommer på sikt
leda till att arterna får ett mer begränsat genetiskt utbyte och över tid ökad utdöenderisk. I
en sammanställning av uppgifter om ett urval arter knutna till gammal barrskog på
Gotland uppskattas att knärot kan sprida sig drygt 2 m, kal knipprot 100 m, stor
revmossa, flagellkvastmossa och nålkvastmossa mellan 5 och 10 meter per år, strävlosta
och skugglosta 50 m, fjälliga taggsvampar (släktet Sárcodon) vegetativt 3 cm/år och med
sporer 1 km, tallgångbagge >1 mil, reliktbock <1 mil, linjerad plattstumpbagge,
långhorningar och praktbaggar i allmänhet antagligen 1–20 km och tallbarksvartbagge,
tallbarkbagge, hårig blombock och gulfläckig praktbagge 1–3 mil (Johansson 2014).

Historiskt sett har skogen på Gotland nyttjats för självhushållning lokalt och småskaligt
genom plockhuggning till ved och virke och som betesmark. Genom plockhuggning har
marken alltid hållits trädbeklädd, vilket skapat en kontinuitet som varit mycket gynnsam
för många arter, kanske främst mykorrhizabildande marksvampar. Den gotländska
skogen användes redan under 1600-talet för omfattande export av träprodukter och
råvara. Uttag av timmer till bjälkar och ved, bränning av högkvalitativ tjära och
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vedleverans till de många kalkugnarna magrade med tiden ut skogsbeståndet. När
bröderna Graham på mitten av 1800-talet införde den portabla ångsågen ökades
ytterligare uttaget av råvara ur skogarna. På norra Gotland och runt kalkugnarna lär
skogarna lokalt ha varit väldigt uthuggna. Som effekt minskade skogstillgången under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och därmed minskade även exporten
(Johansson 2013, Thafvelin 1997).
Användningen av skogen som betesmark har varit omfattande och pågått under mycket
lång tid. På de magrare markerna lät man får, getter och vissa av hästarna beta.
Nötkreaturen lät man ofta beta på de bättre markerna. Det omfattande skogsbetet nämns
ibland i historiska beskrivningar från tiden som ett bekymmer för återväxten av skogen
när djuren gick för hårt åt de unga plantorna (Westin & Lennartsson 2017).

Trots problemen med återväxt har det omfattande och extensiva skogsbetet troligtvis gett
upphov till en diversifierad natur. Då djurens bete och tramp i dagens skogar på de flesta
håll saknas är dagens naturskogar tätare, mörkare och med mer mossa och mindre
kärlväxter i bottenskiktet än det gamla skogslandskapet. Detta går ofta tydligt att se på de
kärlväxter som idag ofta finns kvar, men är så pass missgynnade så att de inte längre kan
reproducera sig. Närvaron av dessa arter utgör också ett biologiskt kulturarv som berättar
om hur människans bruk av naturen tidigare har sett ut. Under 1900-talet har skogsbetena
dock minskat drastiskt och många skogsbeten har lämnats att växa igen. Ofta bedöms
skogsbetesmarker vara för glesa för att vara riktigt produktiva vad gäller virke, och ha för
mycket träd för att fungera som optimala betesmarker. Då betet upphör konkurreras
kärlväxter efterhand ut av buskar genom till exempel utskuggning. Som följd påverkas
även artsammansättningen av fjärilar och marksvampar negativt. Trots att skogsbeten
idag är mycket ovanligt på Gotland så är Gotland ändå det län som har klart mest
skogsbete kvar i landet. Många av skogens idag rödlistade arter skulle antagligen gynnas
av en högre andel betespräglad skog (Westin & Lennartsson 2018).
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Utöver virkesuttag och bete har utdikning av myrar och sumpskogar och skogsbränder
påverkat skogarnas utbredning och utseende. Kvaliteterna och utseendet i dagens skogar
är i mångt och mycket ett resultat av hur människor använt skogen under 1800- och 1900talen. På samma vis kommer dagens brukande ge avtryck i framtidens skogar lång tid
framöver.

Skogen erbjuder ekosystemtjänster ur alla de fyra dimensionerna; försörjande, reglerande,
stödjande och kulturella. Till de försörjande ekosystemtjänsterna hör produktion av
träråvara, ved och bioenergi, men även produktion av livsmedel såsom bär, svamp
och kött från vilt. Under årtusenden har skogen även tjänstgjort oss människor som
betesmark (Skogsstyrelsen 2017b).

Till de reglerande ekosystemtjänsterna hör bl.a. översvämningsskydd, skydd mot
erosion, temperaturreglering och klimatreglering genom upptag av koldioxid. Skog i
närheten av bebyggelse förbättrar luftkvaliteten och minskar buller från vägar. Till de
stödjande ekosystemtjänsterna hör bl.a. skadedjursbekämpning genom att skogens egna
små och stora rovdjur och parasiter är predatorer på arter som kan uppträda som
skadegörare. Till stödjande ekosystemtjänster hör även näringstillförsel, nedbrytning,
pollinering och produktion av biologisk mångfald. Skogen utgör dessutom en viktig
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producent av kulturella ekosystemtjänster, med naturupplevelser, friluftsliv, mental
och fysisk hälsa samt rekreation. De bidrar också med produktion av landskapets
kulturarv (Skogsstyrelsen 2017b).

Inom Gotlands län är 13 760 hektar skog formellt skyddad. I kapitel 8 finns mer att läsa
om innebörden av olika sorters formellt skydd och annat skydd.
Formellt skyddad skog
Nationalparken Gotska Sandön
Naturreservat exkl. Gotlandskusten
Skogliga biotopskyddsområden
Naturvårdsavtal
Summa

hektar skogsmark
3 490
8 407
1 025
838
13 760

För barrskog finns även sex åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Dessa rör främst
olika skalbaggsarter, men även marksvamp och en fjärilsart. För kalkbarrskog fanns fram
till 2018 ett separat åtgärdsprogram för själva naturtypen. Åtgärdsprogram syftar i
allmänhet till att åstadkomma åtgärder för att skydda och gynna arter vilkas behov inte
enbart kan tillgodoses genom skötsel av redan skyddad natur. För skogslevande arter
inom åtgärdsprogram ska åtgärder dock täckas i första hand genom områdesskydd och
skötsel i skyddad natur. Vissa insatser görs emellertid fortfarande inom ÅGP genom
kunskapsinhämtning i form av inventeringar och uppföljning för att kunna utvärdera
programarternas status samt informationsinsatser om arternas behov.

På Gotland är andelen enskilda skogsägare högre än på fastlandet. Drygt 80 % av skogen
ägs av enskilda markägare, vilket är högre än medelvärdet för Sverige som är runt 50 %
(Sveriges Lantbruksuniversitet 2018). Medelarealen per brukningsenheter på Gotland är
runt 47 hektar skogsmark (Skogsstyrelsen 2014). Många skogsägare har certifierat sin
skog och har i och med det åtagit sig att hålla minst 5 % av arealen som frivilligt avsatt.
Varje markägares frivilliga naturvårdsarbete i både stor och liten skala är av stor vikt för
att vi tillsammans ska kunna bevara alla Sveriges arter och naturmiljöer.
Frivilliga avsättningar innebär inte ett lagstadgat skydd, då markägaren själv beslutar om
avsättningen och inga avtal skrivs. Beslut om avverkning kan därmed ske om markägaren
så önskar. Frivilliga avsättningar rubriceras därför av Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket som ”bevarande med begränsad varaktighet” (Skogsstyrelsen 2017a;
Skogsstyrelsen 2018; Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2017).

För att arter ska kunna sprida sig och få genetiskt utbyte är sammanhängande
landskapsavsnitt med höga naturvärden mer betydelsefulla än fragmenterade landskap. I
det regionala arbetet med grön infrastruktur är därför en viktig uppgift att identifiera var
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på skalan av isolering - förtätning som en naturtyps värdekärnor befinner sig i olika delar
av landskapet. Områden med särskilt hög täthet av värdekärnor utgör så kallade
värdetrakter. Begreppen värdetrakt och värdekärna förklaras också i avsnitt 4.3 i Del A
av denna rapport.
Det är viktigt att uppmärksamma att en värdetrakt endast är ett kunskapsunderlag. Det har
alltså ingen juridisk implementering, dvs. det utgör ingen ny typ av skyddsform av natur.
Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag för grön infrastruktur att ta fram kunskapsunderlag
för grön infrastruktur i form av värdetrakter. Då inga nya inventeringar utförs inom
uppdraget är värdtrakterna därför ett tillgängliggörande av redan etablerade kunskaper om
landskapets värden.

Det är också viktigt att uppmärksamma att begreppet värdetrakter egentligen inte är något
nytt. Begreppet lanserades första gången 2005 i samband med den nationella strategin för
formellt skydd av skog. På Gotland har begreppet använts sedan 2006 då den regionala
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strategin för formellt skydd av skog först publicerades. Att ta fram värdetrakter för skog
ingår också i länsstyrelsen och Skogsstyrelsens arbete med översynen av den regionala
skogsstrategin. Därför har värdetraktsförslagen som visas i denna rapport tagits fram i
samarbete mellan arbetet för grön infrastruktur och arbetet med revideringen av den
regionala strategin för formellt skydd av skog (Länsstyrelsen i Gotlands län 2006). De
tidigare värdetrakterna visas i bilden ovan.
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I samband med att den regionala strategin för formellt skydd av skog ses över görs också
en översyn av värdetrakterna för skog. De nya förslagen är framtagna med en mer
förfinad metod än den som användes 2006, liksom även kunskapsunderlagen som är
tillgängliga från olika myndigheter (såsom bl.a. länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och
Jordbruksverket). För att bättre följa den nationella strategin för formellt skydd liksom för
att ge en mer rättvisande bild för skogens gröna infrastruktur i länet har värdetrakter för
fyra skogstyper tagits fram under 2018. Ett av dessa är ädellövskog, som inte ingår i
barrskog och följaktligen inte visas i detta kapitel. För barrskog har förslag till
värdetrakter tagits fram för tre skogstyper; kalkbarrskog, sandbarrskog och skogsbeten.
De tre skogstyperna ska prioriteras för skydd enligt den nationella strategin för formellt
skydd av skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2017).

Länsstyrelsen har sammanställt de olika skogstypernas utbredning på Gotland utifrån
dagens kunskapsläge. För att kunna sålla fram var områden med högre koncentrationer av
värden finns belägna i landskapet har flera olika kunskapskällor kombinerats.
Kunskapsunderlagen som använts i analysen av kalkbarrskog är omfattande. Flera
kartlager som Metria AB har sammanställt på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län
har använts. Bland annat har ett kartlager som syftar till att fånga Gotlands
kontinuitetsbarrskogar använts. För att ta fram lagret har man sållat ut den äldre skogen
från SLU Skogskarta och därefter jämfört med bland annat ekonomiska kartorna från
1930- och 1960-talet för att bedöma om skogen varit avverkad någon gång eller om den
har lång kontinuitet. För närmare beskrivningar av Metrias metod se Bovin och Víðisson
(2018). Utöver kontinuitetsbarrskogslagret har uppgifter om skog som uppfyller
naturtypsklass lagts till. Det är uppgifter som noterats då Länsstyrelsen utfört
naturtypskarteringar eller Skogsstyrelsen inventerat nyckelbiotoper, naturvärden och
biotopskydd. Även sumpskogs- och våtmarksinventeringar har använts för att få med
ytterligare sumpskogar. För att inte få med sandbarrskogar i den slutliga analysen har
marker som överlappar sand i jordartskartan tagits bort från indatat.
Kunskapsunderlaget för sandbarrskogar utgår från kartlagret för kontinuitetsbarrskog där
det överlappar sand i jordartskartan. Kompletterande utsökningar av naturtypen
trädklädda dyner har gjorts från länsstyrelsens naturtypskarteringar.
För skogsbetesmarkerna består kunskapsunderlaget endast av kända förekomster av
skogsbetesmarker och har hämtats från ett flertal källor; Länsstyrelsens olika
naturtypskarteringar, Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, naturvärden och
biotopskydd, Jordbruksverkets kartlager för markklasser och ängs- och
betesmarksinventering har alla använts för att få ett så heltäckande underlag som möjligt.
Skogsbetesmarker som inte finns med i någon av dessa karteringar och kartlager kommer
tyvärr inte med i den aktuella analysen. Hur mycket sådan mark som finns på Gotland är
svårt att uppskatta med dagens kunskapsläge.
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För att hitta var i landskapet det finns högst koncentrationer av olika skogstyper har
täthetsanalyser gjorts (för beskrivning av metoden se avsnitt 4.3 i del A). Indatat har
gjorts om till pixlar (även kallat raster) och därefter har datorprogrammet ArcMap
scannat hela de ingående kunskapsunderlagen och räknat ut hur många pixlar det blir träff
på inom bestämda sökradier. Sökradierna har varit 250, 500 och 1000 meter. Resultatet
blir ytor i olika storlekar runt indatat. Då sökområdet för varje radie utgår från cirklar
tenderar dessa ytor att bli ”rundaktiga”. I utkanten av ytorna är pixelvärdet lågt medan
det i centrum av dem är högre. För vardera sökradie har därefter de områdena med högst
pixelvärde, alltså täthet, plockats ut och slutligen kombinerats. Från täthetsanalyserna har
Länsstyrelsen valt att plocka fram de tätaste 20 procenten av vardera skogstypen. För att
värdetrakterna inte ska utgöra för små landskapsavsnitt har områden som utgör mindre än
100 hektar plockats bort ur förslaget.
Ovan beskrivna metod har använts vid flertalet analyser nationellt och även regionalt av
andra länsstyrelser. På Gotland har parametrar såsom sökradie justerats för att passa just
Gotland, som är ett litet län. Vid nationella analyser används högre sökradier, vilket ger
resultat som passar bättre för analyser på en mer generaliserad nivå.

De förslag för värdetrakter för de olika skogstyperna som visas ovan är inte fastställda
ännu, utan utgör just förslag till värdetrakter. Under hösten 2018 genomfördes ett
informations- och förankringsarbete då förslagen till värdetrakter visas och diskuteras
med landskapets olika aktörer i länet, i samband med både grön infrastrukturarbetet och
att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen reviderar den regionala skogsstrategin. De tre
kartorna över värdetraktsförslag som presenteras här utgör alltså även en del av
revideringen av den kommande regionala skogsstrategin för Gotland. Under förankringsoch informationsarbetet har aktörerna fått möjlighet att granska underlaget. De fick då
också erbjudande om att ytterligare granska metoden och framföra åsikter om metoden
för att ta fram värdetrakter. Det är alltså inte en fråga om kunskapsunderlaget ska
fastställas eller inte, utan en fråga om metoden och det underlag som ligger till grund för
förslaget behöver justeras. Aktörer kommer sedan ytterligare få möjlighet att fördjupa sig
i metoden för framtagande av värdetrakterna, liksom att inkomma med synpunkter på
denna i samband med att denna rapport färdigställs och publiceras. Aktörerna får sedan
en månad på sig att granska och inkomma med synpunkter på metoden. Justeringar kan
sedan komma att ske. Då Länsstyrelsen beaktat de synpunkter som sedan kommit in så
kommer värdetrakterna att fastställas. De fastställda skikten kan då skilja sig mot de
bilder som syns på föregående sidor beroende på vilka synpunkter som kommit in. I
framtiden kommer värdetrakterna att återkommande revideras. Ytterligare nya kunskap
kan då komma att tillföras utifrån hur kunskapsläget och landskapet då ser ut.

Barrskog berörs främst av miljömålet Levande skogar. I målet för levande skogar finns
nio preciseringar som beskriver hur skogsmarkens egenskaper och processer,
ekosystemtjänster och arters möjlighet att sprida sig genom grön infrastruktur bibehålls.
Det beskrivs också att hotade arter ska ha hämtat sig och att naturtyperna ska ha en
gynnsam bevarandestatus och genetisk variation inom och mellan populationer.
Främmande arter och genetiskt modifierade organismer ska inte hota den biologiska
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mångfalden i skogen och natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv ska vara
värnade och bibehållna. Den biologiska mångfalden i barrskog berörs också av
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket 2016a).
För att försäkra sig om välfungerande ekosystem i skogen där artmångfald och
ekosystemtjänster bevaras över tid har regeringen beslutat att minst 20 procent av
Sveriges skogsområden ska skyddas formellt eller bevaras på annat sätt, tex genom
frivilliga avsättningar (Regeringsbeslut M2014/593/Nm). Beslutet grundar sig i tidigare
åtaganden enligt bland annat FN:s konvention om biologisk mångfald och EU:s strategi
för biologisk mångfald. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl
förbundna system där reservat och andra områdesbaserade skyddsåtgärder och
miljöanpassat brukande ingår (Regeringsbeslut M2014/593/Nm; Miljödepartementet
2014).
Samtidigt finns både nationella och regionala förväntningar att skogen ska producera en
stor mängd råvaror. Det rör sig huvudsakligen om virke till byggnation, massaved för
papperstillverkning samt ved och flis för uppvärmning. Den stora mängden virke hämtar
skogsnäringen och trävaruindustrin idag från föryngringsavverkningar. I omställningen
från fossila produkter kommer efterfrågan att öka på att använda skog till att framställa
material som biodiesel och andra bränslen, plaster och tyger. Därutöver väntar sig många
att skogen även fortsatt ska vara en plats för rekreation och friluftsliv. LRF Gotland och
Mellanskog ska under hösten/vintern 2018–2019 påbörja framtagandet av en
produktionsstrategi för skogen på Gotland.
Skogsbranschen jobbar kontinuerligt med att förbättra miljöhänsyn vid avverkningar.
Förbättringar som sker inom skogsbruket idag är bland annat att mängden hård död ved
och äldre lövrik skog har ökat. Trots det är dagens brukningsmetoder med
trakthyggesbruk inte förenliga med att uppnå målen i preciseringarna för miljömålet
levande skogar. Anledningen är att trakthyggesbruken ger en alltför stor påverkan på
naturmiljön för att befintliga värden ska kunna bibehållas. Flera av natur- och
kulturmiljövärdena går inte att återställa, och andra är beroende av en fungerande grön
infrastruktur för att ha chans att efter lång tid komma tillbaka till mark som blivit
avverkad genom trakthyggesbruk. Miljömålen följs upp varje år och tillståndet i skogen
vad gäller biologisk mångfald, ekosystemtjänster med mera utvärderas. Nationellt är
bedömningen att miljöarbetet i skogen utvecklats positivt men att de åtgärder som hittills
genomförts inte varit tillräckliga för att nå samhällets uppsatta miljömål för skogen.
Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp och många arter och naturtyper
riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas (Naturvårdsverket 2018). På Gotland
fortsätter skogar med höga naturvärden att avverkas trots en ökad takt i arbetet med
formellt skydd av skog. Att uppnå gynnsam bevarandestatus för skogens naturtyper i
länet bedöms därför inte vara möjligt (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017b).
I Artdatabankens senaste sammanställning av hur det går för arter och naturtyper
konstateras att vi inte når målen för att uppnå gynnsam bevarandestatus i
skogsnaturtyperna och att vi inte förmår hejda förlusten av biologisk mångfald i
tillräckligt snabb takt. Nationellt räknat så har avverkning stor negativ påverkan på drygt
1 300 arter och viss negativ påverkan på ytterligare 500 arter. De arter som främst är
drabbade är de som är beroende av skoglig kontinuitet. Dessa har svårt att överleva
hyggesfasen och klarar inte att återetablera sig, då deras miljöer (exempelvis gamla träd
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eller vissa typer av grov, död ved) inte hinner skapas i modernt brukad skog.
Artdatabanken påminner om att ansvaret för naturvården och hänsynen i
vardagslandskapet är tydligt fördelat på samhällets olika sektorer. För att lyckas bevara
landets arter och naturtyper framhåller artdatabanken vikten av skydd av tillräckliga
arealer av de mest värdefulla områdena och att dessa ska kunna sammanlänkas till ett
fungerande nätverk (Eide 2014; Artdatabanken 2015).
Alternativ till trakthyggesbruket så som blädning och hyggesfritt skogsbruk och
ytterligare bättre utformad miljöhänsyn vid avverkningar skulle vara gynnsamt för flera
artgrupper (Dahlberg 2011), men används i dagsläget inte i tillräcklig utsträckning.
Naturvård och brukande går till viss del hand i hand. Många av våra skyddade skogar
behöver fortsatt plockhuggning och bete för att den biologiska mångfalden ska vara hög.
Igenväxning av exempelvis skogsbeten och lövängar har också negativ påverkan på
många arter (Artdatabanken 2015). Uppgifter om var de frivilliga avsättningarna görs
efterfrågas även för att framöver bättre kunna samordna dem med det formella
områdesskyddet. På så sätt kan största möjliga naturvårdsnytta i ett landskapsperspektiv
uppnås (Naturvårdsverket 2018c).
Utöver skiljelinjen mellan dagens skogsbruksmetoder gentemot förutsättningar för
biologisk mångfald kan målkonflikter för skogsmark också röra plantering och införsel av
främmande arter, tex. nya trädarter och skadedjur, exploatering och ny bebyggelse,
omläggning till åkermark samt frågor om dikning av mark.

Skogsägarna har en mycket viktig roll för att vi ska nå målet att minst 20 procent av
Sveriges skogsområden är formellt skyddade eller på annat sätt bevaras. Samtidigt är det i
dagsläget svårt att använda de frivilliga avsättningarna för att avgöra om de bidrar till
preciseringarna för miljömålet Levande skogar, eftersom frivilliga avsättningar inte
innebär ett lagstadgat skydd eller kan garantera skydd över tid. Med information om var
de frivilliga avsättningarna är geografiskt belägna, hur stora de är och vilka naturtyper
som ingår kan här ett stort steg tas (Naturvårdsverket 2018; Riksrevisionen 2018). För att
ge underlag till uppföljningen av miljömålet Levande skogar gör Skogsstyrelsen löpande
uppföljningar av frivilliga avsättningar med målet att leverera information om
avsättningarnas kvalitet, kvantitet och varaktighet, som ett underlag för
miljömålsuppföljning. På hemsidan skyddadskog.se finns storskogsbrukets frivilliga
avsättningar sammanställda. För att följa upp små- och mellanskogsbrukets frivilliga
avsättningar har markägarna kontaktas/intervjuats om sina avsättningar. För att bedöma
områdenas kvalitet har sedan fältinventeringar gjorts. Vart områdena är belägna är dock
inte en offentlig uppgift. För att kunna utvärdera om de frivilliga avsättningarna har den
önskade effekten på naturvärdena och om det formella områdesskyddet bör prioriteras till
vissa områden för att komplettera eventuella bristområden är kunskap om de frivilliga
avsättningarna helt avgörande.
Underlag för grön infrastruktur, såsom värdetrakter, kan fungera som ett stödjande
underlag för skogsägare som funderar över var frivilligt avsatt skog gör mest nytta.
Värdetrakterna kan även hjälpa skogsägare att bidra väsentligt till att vi når de uppsatta
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miljömålen genom att i samarbete med myndigheter skapa fler formella områdesskydd,
avsätta ytterligare mark frivilligt eller genom att bruka skogen skonsamt och med hänsyn
till naturvärdena (Naturvårdsverket 2018; Riksrevisionen 2018).

Eftersom den gotländska skogen växer långsamt blir den tätvuxen, hård och kådrik.
Kärnfura säljs redan som ett miljövänligare alternativ till tryckimpregnerat virke vid
väderutsatta snickerier till exempel fönster och altaner. Ett projekt som drivs på Gotland
syftar till att bättre ta vara på kärnfurans speciella kvaliteter och öka förädlingen och
efterfrågan på materialet. Eftersom virke från självföryngrad och flerskiktad skog håller
bättre kvalitet än virke från planterad skog från dagens snabbväxande plantmaterial så
skulle en bättre lönsamhet på kärnfura kunna leda till ett skogsbruk som i högre grad tar
hänsyn till kvalitet framför kvantitet. Ett sådant skogsbruk skulle dessutom kunna vara
betydligt mer gynnsamt för skogens alla naturvärden än det vanliga trakthyggesbruket.

Naturreservat, nationalparker och biotopskydd har ett permanent skydd och kommer
utgöra ryggraden i bevarandet av den biologiska mångfalden och vår gröna infrastruktur.
För markägare där en stor andel av marken har höga naturvärden är områdesskydd en
möjlighet till ekonomisk kompensation istället för att skogen huggs ned. Genom
områdesskydd har även staten möjlighet att bekosta skötseln inom områdena. Det
övergripande ansvaret över ett formellt skyddat område har Länsstyrelsen eller
Skogsstyrelsen men fortsatt aktiva markägare som mot ersättning kan hjälpa till med den
fortsatta skötseln utgör en viktig resurs. Att de formellt skyddade områdena är så viktiga
för den biologiska mångfalden på kort och lång sikt beror dels på att vi vet att områdena
har ett permanent skydd och att skötseln av dem kan utformas så naturvårdsnyttan blir så
stor som möjligt. Skogsbrukets frivilliga avsättningar, alternativa brukningsmetoder och
miljöhänsyn vid avverkningar spelar en avgörande roll för att knyta samman naturskyddet
och säkerställa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden på sikt på
landskapsnivå.
Vilken natur som prioriteras för skydd och hur arbetet går till mer utförligt går det läsa
mer om i länsstyrelsens rapport 2017:17 (Länsstyrelsen i Gotlands län 2017a).

För markägare som har mark med höga naturvärden, t.ex. markägare som har
skogsbetesmark utan betesdjur och är intresserade av att återskapa skogsbete men som
själv inte har djur eller inte heller vill upplåta marken som naturreservat kan välja att ingå
ett naturvårdsavtal med Länsstyrelsen. Naturvårdsavtal går också att skriva för andra
prioriterade skogstyper än skogsbete och går även att teckna tillsammans med
Skogsstyrelsen. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt tidsbegränsat avtal mellan länsstyrelse
eller skogsstyrelsen och en markägare som kan gälla i högst 50 år. Naturvårdsavtal är en
friare avtalsform än den vanligare formen naturreservat. Därför finns mer utrymme att i
tillhörande avtal för skötsel skriva in de villkor och tidsramar som parterna kommer
överens om. Det kan exempelvis handla om skötsel eller kostnader för denna.
Markägaren har möjlighet till ersättning för upplåtelse av marken till skydd, dock inte
lika mycket som skulle utgått i ersättning för naturreservat. Observera att en förutsättning
för att ett naturvårdsavtal ska bli till är att Länsstyrelsens personal som arbetar med
områdesskydd gör ett fältbesök för att bedöma om värdena i den aktuella marken är
tillräckligt höga för områdesskydd. På grund av dess lite friare form kan Naturvårdsavtal
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utgöra ett komplement till permanenta skyddsformer för natur som kan vara till nytta för
markägaren och samtidigt bidra till en fungerande grön infrastruktur.

Bevarande skogsarealer kan också komma till nytta för markägare och lokal
näringslivsutveckling genom utveckling av ekoturism. Det finns på Gotland outnyttjade
möjligheter där natur- och upplevelseturism kan utvecklas, även under lågsäsong, vilket
förstärker skogens värde utöver virkesvärdet. Mer om detta finns att läsa i avsnitt 4.9 i
detta dokument.

Det är även möjligt att söka betesstöd genom Jordbruksverkets miljö- och
landsbygdsprogram för bete i skog. Det finns på Gotland idag skogsbete med stöd från
Jordbruksverkets miljöersättningar på en yta av 4397 hektar, vilket motsvarar ca 1,4 % av
Gotlands totala yta. Betesstödet för skogsbete går i landsbygdsprogrammet under
markklasser med särskild skötsel, vilket innebär att det upprättas en åtagandeplan för
marken (Jordbruksverket 2018). Innebörden av åtagandeplaner beskrivs ytterligare i Del
B, kap 5.5, av denna rapport.

Nokås är ett bidrag som går att söka från Skogsstyrelsen för åtgärder i skogen som
främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.
Bidraget kan sökas av markägare eller den som har tillstånd för markägare för specifika
skogsområden. Stödet kan sökas för exempelvis: anläggning av grunda våtmarker större
än 2 hektar, återställelse av lekplatser eller vandringshinder vid vattendrag, hägning av
värdefull lövskog, röjning, rensning och märkning av stig eller vandringsled och mycket
mer. Mer information finns på: www.skogsstyrelsen.se/nokas

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som Naturvårdsverket fördelar ut
varje år till länsstyrelserna. Projektansökan går sedan genom kommunen. Länsstyrelsen
samordnar LONA-bidraget inom länet och kan också ge bidrag inom
landsbygdsutveckling och till kulturmiljöer. LONA-bidrag kan ges till uppemot 50
procent av bidragsberättigade kostnader (Naturvårdsverket 2018).

Det finns även medel att söka från Region Gotland, ideella föreningar, företag och andra.
Tips om fler projekt- och verksamhetsstöd för företag, föreningar, privatpersoner och
myndigheter kan hittas i rapporten ”Var finns pengarna? - En sammanställning av stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.
Sammanställningen uppdateras varje år (Länsstyrelsen Skåne 2017). Rapporten finns att
ladda ned på länsstyrelsernas hemsida.
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Framtidens klimat kommer att förändras och bli varmare. Högre medeltemperatur, längre
växtsäsong, torrare somrar och ökad nederbörd vintertid kommer att påverka skogens
ekosystem. Sannolika effekter är att kustnära skogar påverkas av en höjd havsnivå, med
ökade risker för erosion och ras. Skogarnas tillväxt kommer att öka, men även risken för
torkskador, skogsbränder och stormskador. Körskador till följd av mindre tjäle och mer
nederbörd vintertid, nya skadegörare och ökade angrepp av skadegörande insekter och
svampar är fler effekter som kan ses som sannolika. Den biologiska mångfalden kommer
att påverkas (Länsstyrelsen i Gotlands län 2018). Det finns en risk att arter trängs undan
från deras naturliga utbredningsområden, vilket gör det särskilt viktigt att se till att
skogens arter har genetiskt och antalsmässigt starka populationer i stora områden. Artrika
ekosystem kan hjälpa till att höja motståndskraften mot exempelvis påverkan av nya
skadegörare.

Enligt en sammanställning av ArtDatabanken (Larsson 2011) minskar tre av fyra
rödlistade skogsarter på grund av omvandlingen av kontinuitetsskogar till
produktionsskogar. Utformningen av skogsbruket, och särskilt trakthyggesbruket, bedöms
vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens arter. Enligt
sammanställningen håller Sveriges skogslandskap på att i allt högre grad omvandlas från
orörda eller extensivt brukade skogar med stor biologisk mångfald till biologiskt mer
monotona produktionsskogar. De avverkade skogarna blir inte riktigt gamla och är
mindre variationsrika i trädålder, trädslag och strukturer. Därmed förändras
förutsättningarna för skogens växter, svampar och djur där vissa gynnas, men betydligt
fler missgynnas. Artdatabankens slutsats är att en kraftigt utökad areal av långsiktigt
skyddad skog, i kombination med bra miljöhänsyn i produktionsskogarna, är vad som
behövs för att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas.
Eftersom utbredningen av den brukade skogen är så mycket större än den skyddade, är
utformningen av miljöhänsynen vid avverkning oerhört viktig för hur naturvärdena
kommer utvecklas. Vi har en stor gemensam utmaning framöver att hitta lösningar så att
Sveriges skogsbruk levererar både det råmaterial vi efterfrågar och ekonomisk lönsamhet
till markägarna samtidigt som förutsättningarna för skogens biologiska mångfald inte
försämras. För att ge vägledning i hur hänsynen bäst utformas har Skogsstyrelsen
sammanställt olika brukningsmetoder och miljöhänsyn som kan tas i brukade skogar för
att förbättra förutsättningarna för fortsatt höga naturvärden vid avverkningar (se Dahlberg
2011 för mer information).

Skogen har i alla tider varit en resurs som människan brukat. Det äldre brukets påverkan
har skapat speciella förutsättningar för den biologiska mångfalden som idag fortfarande
kan behövas för att mångfalden ska bevaras. Plockhuggning i skog är tillsammans med
bete på skogen åtgärder som ofta bibehåller naturvärdena. Att utveckla dessa för att göras
lönsamma även i dagens landskap är en utmaning, men inte nödvändigtvis en omöjlig
sådan. Med ett framtida varmare klimat kommer torrperioderna bli både längre och
intensivare. Under torra somrar, vilket extremtorkan sommaren 2018 gav prov på, kan
bete på skogen vara en viktig foderreserv då foderproduktionen på öppnare marker
upphört. Långvarig torka slår inte lika hårt mot skogsbeten som andra öppnare
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betesmarker eftersom träden bjuder på skugga och höjer vattennivån genom sina rötter.
Genom bete kan dessutom behovet av arbetskrävande insatser som röjning också minska.
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Friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskap för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Begreppet kan därför innebära
allt från vandring, ridning, strövtåg, paddling, fågelskådning till kitesurfing, geocaching
och mycket mera (Naturvårdsverket 2013).

Friluftslivet i länet bedöms mestadels ske som kortare utflykter, dagsturer av enstaka
personer, familjer eller mindre grupper. Ofta sker besöken på natur- och
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kulturbesöksplatser i egen regi per bil. Enstaka turer för större grupper organiseras av
föreningar. Några få naturturismföretag finns och deras verksamhet kan klassas som
friluftsliv. Trenden i stort är att upplevelseturismen ökar i Sverige också på Gotland.
Det saknas detaljerade kunskaper eller statistik om hur friluftslivet bedrivs på Gotland.
Viss statistik finns för hur könsuppdelningen ser ut i utövande av friluftsliv generellt i
Sverige; där kvinnor generellt utövar friluftsliv mer än män, liksom att högutbildade
utövar friluftsliv i högre grad än lågutbildade. Även personer som själva eller vars far
eller mor växt upp i land utanför Europa utövar friluftsliv i lägre omfattning jämfört med
personer med en europeisk bakgrund (Naturvårdsverket 2015).

En del information om hur organiserat friluftsliv bedrivs på Gotland kan hämtas från de
föreningar som traditionellt räknas till friluftssektorn som exempelvis Friluftsfrämjandet,
STF m fl. Men eftersom begreppet friluftsliv är så brett är det svårt att få grepp om allt
friluftsliv som bedrivs på Gotland och vilka typer av friluftsliv som är vanligast. Utifrån
de besök som Länsstyrelsen ser i bl.a. naturreservaten och vad allmänhet och besökare
efterfrågar för information kan en grov bedömning av läget göras. De vanligaste typerna
av friluftsliv bedöms vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bad- och strandaktiviteter
Vandring/strövande i skog och mark
Kustvandring
Svamp- och bärplockning
Cykling, både på landsväg och i terräng
Ridning
Klättring
Paddling
Skidor i motionsspår och skridsko på naturisar på vintern
Andra vattenaktiviteter, ex surfing och kitesurfing.
Båtliv på sommaren
Sportfiske
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De allra flesta aktiviteterna görs under någon timme upp till dagsturer. Under senare år
har även turister som vandrar med packning och övernattar i tält börjat upptäcka Gotland.

Friluftsliv har stor betydelse för många områden, exempelvis; folkhälsa, social
gemenskap, kunskap om naturen och landsbygdsutveckling/naturturism. För Gotlands del
är de största nyttorna främst folkhälsa och landsbygdsutveckling.

Tillgången till natur- och rekreationsområden är viktig för många gotlänningar. Ur ett
folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att det finns tillgång till natur där friluftsliv kan
bedrivas och att dessa områden är tillgängliga. Avståndet till natur från bostad har stor
betydelse för hur ofta man idkar friluftsliv. Naturvårdsverkets har delat in avståndet i
utövandet av friluftsliv enligt följande (Naturvårdsverket 2013):

Utöver avståndet från bostad har också tillgängligheten betydelse för hur ofta vi vistas i
naturen. Friluftsområdena måste vara kända av allmänheten och ett friluftsområde som
nås enkelt med cykel eller med buss kan besökas oftare än ett som endast kan nås genom
bilfärd. För personer med funktionsnedsättningar är också olika typer av
friluftsanordningar (ramper, stödmarkering etc.) viktiga.

För landsbygdsutvecklingen är det viktigt att det finns tillgång till natur och att dessa
områden är tillgängliga. Gotlands natur och den rika kulturen gör att Gotland är mycket
attraktivt som besöksmål. Natur- och upplevelseturism är en av de starkast växande
områdena inom turistbranschen. På Gotland finns en del naturturismföretag men detta
turismområde har en fortsatt stor utvecklingspotential på Gotland, både ifråga om
omfång, utbud av aktiviteter samt utökande av turistsäsongen. Friluftsområden kan spela
stor roll för utvecklingen av naturturism och kan ha stor betydelse för
landsbygdsutvecklingen här på Gotland eftersom friluftsliv kan bedrivas över hela ön.
Gotlands speciella natur gör också att många områden blir intressanta ur ett nationellt och
till och med internationellt perspektiv. En del av friluftslivet är direkt kopplat till ökad
kunskap om naturen, exempelvis fågelskådning, floristikträffar, artsök, mm. Naturturism
är mer inriktat mot upplevelser som är av mer ”engångskaraktär” än vad det vardagliga
friluftslivet är. En besökare från fastlandet kan alltså antas vara mer intresserad av ett
sevärt naturreservat, större sammanhängande friluftsområden eller leder som binder ihop
olika intressanta områden. Det kan vara vandringsleder såväl som cykel- och ridleder.
Även olika typer av serviceinrättningar (mat, övernattning etc.) i anslutning till
friluftsområdena/lederna som är intressanta ur ett besökarperspektiv kan gynna
landsbygdsutvecklingen.
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I vissa fall kan störningskänsliga miljöer skadas av friluftsliv men en del miljöer kan
också gynnas av ökat slitage. I många miljöer saknas idag det slitage som kommer av
bete och tramp från betesdjur. I exempelvis sandmiljöer kan människors tramp därför
bidra med att bibehålla öppna sandytor, vilket är mycket viktigt för bl.a. insektslivet.
Genom kunskap och styrning genom kanalisering av friluftslivet kan många gånger
konflikter undvikas och biologisk mångfald gynnas.

Många upplevelsevärden i den gotländska naturen är kopplade till kulturpräglad skötsel,
såsom bete och slåtter, men även naturvårdande röjning i skog och mark. Att skötseln
fortgår är därför viktigt för de upplevelser av naturen som människor får då den bidrar till
att hålla landskapet öppet och bibehålla landskapets kulturella värden. Hävden bidrar
även till att möjliggöra fri rörlighet i naturen och ökad trygghetskänsla, till skillnad från
igenväxta områden där det kan vara svårt att ta sig fram. Friluftsliv kopplat till
fågelskådning, floravandringar eller andra artfynd är särskilt beroende av bibehållen
skötsel.
Det gotländska landskapet är dessutom särskilt rikt på kulturbesöksplatser. Många av
dessa är belägna i naturområden eller längs cykel- eller vandringsslingor. Att arbeta för
friluftsliv är därmed även ett sätt att tillgängliggöra Gotlands kulturarv, som i sin tur
stärker upplevelsevärdena för friluftslivet.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturupplevelser är ett exempel på en
ekosystemtjänst, men även friluftsliv i sig kan sägas vara en ekosystemtjänst som naturen
ger utrymme till.
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Natur- och parkområden bidrar till människors hälsa och det finns därmed stora vinster
att göra, både för samhället och för individen, genom att ta hand om dessa. Forskning
visar att vistelse i naturmiljöer leder till att människor känner mindre stress, blir friskare
och gladare och att vår koncentrations- och prestationsförmåga förbättras. Förutom
att vi upplever att vi mår bättre och har bättre hälsa leder vistelser i naturmiljöer också till
mätbara positiva fysiska förändringar i kroppen, som sänkt puls och blodtryck och
minskad muskelanspänning. Redan efter fyra till fem minuters promenad i skogen
sjunker puls och blodtryck. Tillgång till natur och parkmiljöer är därför en angelägen
samhällsfråga. Därför är det viktigt att både bevara, utveckla och skapa nya grönytor och
friluftsområden för att främja människors hälsa.
I bebyggda miljöer sammanfaller arbete för stärkt friluftsliv ofta med åtgärder för
exempelvis temperaturreglering och luftrening. Ute i landskapet kan åtgärder för
friluftsliv ofta kombineras med åtgärder för att stärka och skydda biologisk mångfald.

Länsstyrelsen samordnar friluftslivsarbetet inom länet och kan genom samverkan och
samarbete utveckla friluftslivet. Länsstyrelsen driver ett friluftsnätverk där både ideella
föreningar, organisationer med flera deltar. Årligen hålls en friluftsdialog där nätverket
träffas och utbyter erfarenhet och idéer.

Många av de formellt skyddade områdena, men även andra naturområden som har ett
lagstadgat skydd, innebär en viktig resurs för friluftslivet. Exempelvis är strandskyddet
ett viktigt skydd som möjliggör friluftsliv i kust- och andra strandnära miljöer. Många av
de vanligaste friluftslivsaktiviteterna i länet sker inom gränsen för strandskyddet.
Mycket av friluftslivet sker också inom Gotlands naturreservat. Syftet med de flesta
naturreservaten är bevarande av naturvärden. Prioritering av vilka områden som ska
skyddas styrs i stor utsträckning av den nationella strategin för formellt skydd av skog.
Friluftsliv finns med som ett av många kriterier i skogsstrategin men är inte en prioriterad
fråga. Under senare år har ändå friluftslivsvärdena lyfts fram som ett av syftena vid
bildande av reservat. Ytterligare områden där huvudsyftena är friluftsliv finns på
planeringsstadiet. När nya reservat bildas finns Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning med
i processen. Tillgänglighet, skötsel och delvis också friluftslivsfrågorna kan tidigt
bevakas på detta sätt vid reservatsbildandet. Under 2017–2018 har reservaten på Gotland
besöksklassats (Länsstyrelsen i Gotlands län 2016a).

Just nu pågår ett projekt där Länsstyrelsen samarbetar med Skogsstyrelsen för att skapa
en längre vandringsled mellan Kappelshamn och Visby.

Region Gotland har en mycket viktig roll i samhällsplaneringen för att utveckla och
bevara friluftslivsvärden. Det är viktigt för folkhälsan att planeringen innefattar, värderar
och utvecklar friluftsområden så att dessa gynnar den gotländska befolkningen. Detta
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gäller inom specifika områden såväl som i detaljplaner och översiktsplanen för regionen i
helhet. Här är särskilt tätortsnära natur såsom parker, grönområden och närskogar viktiga
för det vardagliga friluftslivet.
Det är vanligt i Sverige att kommunala reservat är mer inriktade mot friluftsliv än statliga
reservat. På Gotland finns för närvarande två kommunala reservat, båda i nära anslutning
till Visby. I andra tätorter på Gotland saknas motsvarande tätortsnära naturreservat. Det
vardagliga friluftslivet sker normalt som längst 800–1000 meter från bostaden
(Naturvårdsverket 2013).
Region Gotland ger också bidrag till föreningar inom kultur- och fritidssektorn.
Motionsanläggningar eller strövstigar i anslutning till klubbstugor har stor betydelse för
allmänhetens tillgång till utevistelse. Regionen kan även genom utvecklingsmedel ge
bidrag till olika typer av friluftslivsprojekt.

På Gotland finns många lokala initiativ med kortare vandringsleder/stigar och ridleder.
Många föreningar har egna motionsspår för löpning och cykel eller naturstigar.

Friluftslivet har en stor betydelse i Sveriges miljöpolitiska mål. På Gotland omfattas
friluftslivet av sju miljömål. Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar innefattar att
friluftslivets värden för friluftsliv är värnade, bibehållna och tillgängliga för människor.
Liknande preciseringar finns för målet Myllrande våtmarker och Levande sjöar och
vattendrag med skillnaden att det för dessa finns preciseras att påverkan från buller ska
minimeras och strandmiljöernas värden för fritidsfiske, badliv och båtliv ska värnas och
behållas. Målet Hav i balans samt levande kust och skärgård innehåller preciseringar om
en hög grad upplevelsevärden och tillgänglighet för friluftslivet. I målet Ett rikt växt- och
djurliv preciseras att tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och
den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.
Miljömålet God bebyggd miljö innehåller tio preciseringar varav ungefär hälften indirekt
berör friluftsliv, bland annat genom hållbar samhällsplanering.

Under 2012 fastställde Regeringen och Riksdagen tio mål för friluftspolitiken.
Friluftslivsmålen utgör en komplettering till de preciseringar om friluftslivet som finns i
flera av miljömålen. Genom att verka för att nå de friluftspolitiska målen bidrar man
också till att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Friluftslivet bidrar också till att
nå det nationella folkhälsomålet. Friluftslivet är viktigt för hälsa och förståelse för hur
natur- och kulturmiljön ser ut. Det finns klara samband mellan ett aktivt friluftsliv och en
god hälsa.

För Gotland har ingen regional uppföljning av målen gjorts. Arbete med att samordna
friluftslivet på Gotland startade år 2016 för Länsstyrelsen och har främst inriktats mot
följande:
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Nya riksintresseområden för friluftsliv har föreslagits till Naturvårdsverket
En strategi har tagits fram för hur skyddade områden kan vara en resurs för
friluftslivet
Ett friluftsnätverk har bildats och nyhetsbrev skickas ut regelbundet till länets
aktörer
Friluftsdialog hålls minst en gång per år
Region Gotland inventerar och kartlägger friluftsområden

En del friluftsområden ligger i närheten av industriområden och täkter. Störningar kan
förekomma i form av främst buller. Även vindkraft, försvarets verksamhet, vägtrafik och
flygtrafik kan verka störande för friluftsupplevelsen när man vistas i en del områden. Det
är därför viktigt att olika verksamheters påverkan på friluftsupplevelsen uppmärksammas
i både prövningar, tillsyn och samhällsplanering. Bl.a. är det viktigt att dessa aspekter
behandlas i regionens översiktsplan. Vid exploatering nära tätorter är det viktigt att även
ta med naturområden i planeringen. Omvänt bör friluftsområden i möjligaste mån inte
lokaliseras till områden som kan begränsa en verksamhet.

Naturvårdsverket har nyligen fattat beslut om reviderade och nya riksintresseområden för
friluftsliv för Gotland enligt Miljöbalkens 3 kap 6 §. Inom länet finns 12
riksintresseområden för friluftsliv. Ett riksintresseområde är ett område som på grund av
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sina speciella förutsättningar är av nationellt intresse. Ofta är områdena stora och själva
utpekandet är främst ett planeringsinstrument. Att ett område blir utpekat som ett
riksintresse innebär inte ett ovillkorligt skydd eller en direkt rätt att använda det för det
ändamål som det redovisats för. Det är först i en juridiskt bindande plan eller i en
tillståndsprövning som frågan om dess användning slutligen avgörs. Inom de utpekade
områdena finns ofta välbesökta natur- och kulturbesöksplatser.

Områden där friluftsliv bedrivs kan delas in i olika typer. Naturvårdsverket håller på att ta
fram en vägledning för att kartlägga och värdera friluftsområden. I denna listas 11 olika
områdestyper. De olika områdestyperna är (Naturvårdsverket 2016c):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bostadsnära led- och rekreationsområden
Tätortsnära natur
Tätortsnära friluftsområde
Grönstråk/-korridor
Stora friluftsområden med anläggningar
Stora friluftsområden utan anläggningar
Långa leder
Stränder och vattenområden
Jordbruk och skogslandskap
Särskilda kvalitetsområden
Områden anlagda för särskilda brukarkategorier

Länsstyrelsen i Gotlands län har i dagsläget kartunderlag för sex av områdestyperna.
Resterande områden är under kartering genom ett projekt som Region Gotland driver där
de också följer Naturvårdsverkets metod. Metoden bygger på en grov bild av friluftslivet
på landskapsnivå, och är därmed inte detaljerad för enskilda objekt för hela regionen
(Naturvårdsverket 2016c). Regionens arbete fortsätter under till och med halva 2019. Fler
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underlag kommer efterhand att kunna lyftas in i arbetet för grön infrastruktur. Framför
allt bostads- och tätortsnära natur kan då vara intressant ur ett lokalt folkhälsoperspektiv.
I följande avsnitt visas och beskrivs friluftsområden på Gotland för de sex
områdestyperna. Någon värdering av områdena enligt Naturvårdsverkets metod har inte
gjorts. I stället har en bedömning gjorts av Länsstyrelsen utifrån den kunskap
Länsstyrelsen har om de lokala förhållandena på Gotland.
Friluftskarta 1
•
Tätortsnära friluftsområde
•
Stora friluftsområden, både med och utan anläggningar hopslaget
•
Långa leder
Friluftskarta 2
•
Stränder och vattenområden
•
Kvalitetsområden

Tätortsnära friluftsområden är större naturområden iordningställda för friluftsliv på gångeller cykelavstånd från tätort. Området får inte ligga mer än 1 km från tätorten. För att
räknas som ett tätortsnära friluftsområde behöver området vara mellan 1 - 3 km2 stora.
Kartmaterialet är hämtat från Region Gotlands första grova kartläggning av frilufts- och
rekreationsområden på Gotland. Som kartan på nästa sida visar finns denna typ av
områden som beskrivs ovan idag endast i områden runt Visby, Fårösund och Klintehamn.
Områdena i Visby består av öns två kommunala reservat med omkringliggande
strövområden, samt ett område med motionsspår i stadens sydöstra hörn. Det finns
ytterligare spårsystem/friluftsområden i närheten av tätorterna på Gotland men då på ett
större avstånd än 1 km från tätorten.

Större friluftsområden utgörs av områden på tiotals kvadratkilometer. Det kan antingen
röra sig om områden med anläggningar såsom leder och service, eller stora naturområden
som präglas av tystnad och ödslighet. Utpekade områden är större områden som också
utpekats som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. I vissa områden
finns en del leder/spårsystem samt service i form av klubbstugor, mat- och
övernattningsställen m.m. Inom områdena finns också många besöksplatser för turismen
samt nationalparken Gotska Sandön (visas inte på kartan). Även områden med stor
utvecklingspotential av friluftslivet ingår, t.ex. Bästeträsk med omnejd där
förutsättningarna att bilda nationalpark nu utreds.

Långa leder utgörs av leder längre än 15 km för vandring, cykling, paddling eller ridning.
För att räknas som en längre led behöver leden även ha synliga ledmarkeringar i
terrängen. Som kartan utvisar har Gotland inte som många andra landskap längre
markerade vandringsleder. Två längre vandringsleder över 15 km finns i dagsläget;
Pilgrimsleden mellan Visby och S:t Olofsholm och Austargang på Östergarnslandet. Den
senare består av flera mindre leder som hakar i varandra och som tillsammans har en
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längd på ca 20 km. Längre led- eller spårsystem finns vid exempelvis
motionsanläggningar men de enstaka spåren understiger 15 km. Även i en del skyddade
områden finns ledsystem som tillsammans överstiger 15 km men där varje enskild led är
kortare. Länsstyrelsen håller tillsammans med Skogsstyrelsen på att skapa en längre led
(50–60 km) mellan Visby och Kappelshamn. Leden kommer att kallas Klintkustleden.
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Som visas på kartan ovan så finns flera längre cykelleder på Gotland. Längst är
Gotlandsleden (nära 500 km) som är en välkänd led för cykelturism. Huvudmannaskapet
för denna led är dock omdiskuterat. I Slite finns ett stort ledsystem för motion-/MTBcykel där den totala längden på hela ledsystemet är flera tiotals mil. På kartan visas dock
enbart de längre lederna. På norra Gotland finns Nordretleden samt flera cykelleder i Rute
socken. I Rute finns ett större ledsystem för både cykel, vandring, ridning och kajak.
Som underlag har använts Region Gotlands första grova kartläggning av friluftsområden
på Gotland. I sammanställningen har enbart markerade leder i terrängen tagits med. Det
finns många ledbeskrivningar över långa leder (både cykel, vandring och ridning) men de
allra flesta är inte markerade i terrängen.

Stränder och vattenområden utgörs av för friluftslivet tillgängliga stränder och
vattenområden vid sjöar, kust och vattendrag av olika karaktär. Den största delen av
friluftslivet uppskattas ske längs Gotlands stränder. Många vandrar längs små stigar/vägar
som följer kustlinjen. Bad och vattenanknutna aktiviteter sker främst i anslutning till de
många badstränderna. Sportfiske är också en utbredd friluftslivsaktivitet på Gotland som
bedrivs både längs kusten samt vid ett flertal vattendrag på land. Hela Gotlandskustens
vattenområde är också intressant för kajakpaddling och inom vissa områden även för
vind- och kitesurfing. Även båtburet friluftsliv till de små öarna är vanligt
förekommande.
Som underlag har använts riksintressen för friluftsliv i kustmiljö samt Region Gotlands
råmaterial till kartläggning av friluftsområden på Gotland. Gotlands kust är enligt
riksintressena avgränsade inåt land med en ca 500 m bred zon mot strandlinjen utom för
de delar där naturreservat och i vissa fall annat riksintresseområde ansluter till
strandområdet. Några av områdena är relativt små men mycket viktiga för bad,
exempelvis gamla övergivna sten- och sandbrott. Avgränsning ut i havet är densamma
som strandskyddet (100-300 m ut från land) med undantag för vissa vikar där
avgränsning har skett så att hela viken innefattas (Lickershamn, Ireviken, Nisseviken,
Austerviken, Närshamn, Hörte, Västergarn, Gustavsvik, Snäck.

Kvalitetsområden utgörs av natur- och kulturmiljöer som har speciella
upplevelsekvaliteter och väl förankrade symbolvärden. Områdena omfattas ofta av
områdesskydd för natur- och kulturvärden eller innehar landskapsvärden. På Gotland
utgörs dessa områden av Länsstyrelsens kulturbesöksplatser samt naturreservat där
friluftsanordningar och bra tillgänglighet eftersträvas (besöksklass 2–4 i Länsstyrelsens
klassningssystem). Även hävdade ängen ingår i underlaget. Länsstyrelsen räknar med att
friluftsanordningar och tillgänglighetsåtgärder i dessa naturreservat kommer att vara klara
2021 förutsatt en fortsatt hög medelstilldelning till skötselanslaget. Kulturbesöksplatserna
består ofta av små ytor men i anslutning till platserna kan finnas gångstråk och stigar.
Kulturbesöksplatserna är relativt väl spridda över hela Gotland. Vid besöksklassningen av
naturreservaten har Länsstyrelsen försökt att sprida fördelningen över hela Gotland.
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Friluftslivet på Gotland har stor utvecklingspotential. Det finns ett stort utbud av unika
natur- och kulturupplevelser genom friluftsliv på ön som kan åtnjutas på olika sätt under
årets alla säsonger. Friluftslivet kan också bidra till en bra folkhälsa och
landsbygdsutveckling genom en ökad naturturism. För den som vill starta ett projekt för
att gynna friluftsliv eller utföra andra friluftslivsfrämjande åtgärder finns medel att söka
från ett flertal håll. Friluftslivet kan också vara en brygga mellan naturvård, kulturvård
och medborgare. Genom att människor ges möjlighet att besöka naturen kan nyfikenhet
om naturen väckas. Genom bra information i friluftsområden kan kunskapen om natur,
kultur och skogsskötsel hos allmänheten höjas och miljömedvetande öka.

Forskning har visat att vistelse i parker och natur främjar både fysisk och psykisk hälsa,
reducerar stress och förbättrar immunförsvaret (Görlin & Persson (2017). Genom att
främja friluftsliv i länet kan människors hälsa öka och samhällskostnader för fysisk och
psykisk ohälsa minska. Åtgärder för att gynna friluftsliv i eller nära tätorter kan även
bidra indirekt till folkhälsa genom bl.a. reglering av luftföroreningar, temperaturreglering
och rening av dagvatten.

Friluftslivs- och naturturism kan förlänga turistsäsongen på Gotland och ge
arbetstillfällen på landsbygden. Många åker idag till Gotland för att uppleva den vackra
och särpräglade naturen, kulturen och havet. Samtidigt finns det få företag som erbjuder
naturguidningar eller andra typer av mer organiserade friluftsupplevelser.

En ökad ledturism kan bidra till lokala företag genom restaurangbesök, övernattningar
längs leden och mycket mer. Gotland har inte som många andra län några längre leder
(som exempelvis Skåneleden eller Sörmlandsleden) som kan verka som magnet ur ett
turismperspektiv. Det finns dock goda möjligheter att binda ihop olika natur- eller
friluftsområden så att längre leder skapas. Oftast stärks friluftsupplevelsen av större
områden eller områden som man kan ta sig mellan utan att behöva använda bil eller buss.
Olika kultur- och naturbesöksplatser och serviceinrättningar kan verka som
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kopplingspunkter i ett sådant ledsystem. Detta gäller inte enbart vandringsleder utan även
cykel- och ridleder. Områden kan även kopplas ihop genom exempelvis det gamla
banvallssystemet som finns på ön. Beaktas bör dock beakta att skapandet av en led kräver
markägarnas tillstånd. Många gotländska markägare är positiva till längre leder men det
kan ändå vara en utmaning eftersom marken på Gotland till stor del är privatägd och det
är många fastighetsägare som behöver kontaktas om en längre led ska skapas. Större
sammanhängande områden eller områden som binds samman bidrar till ett rikare
friluftsliv och kan också skapa attraktionskraft inom upplevelseturismen.
För att utveckling på landsbygden ska kunna förverkligas i samband med utveckling av
friluftslivet så behöver också företag ha möjligheter att skapa lösningar för besökares
krav på service i form av boende, transporter, restauranger, caféer, aktiviteter m.m. För
att åstadkomma detta behövs även investeringar på landsbygden och utbyggnad av
samhällsservice såsom t.ex. kollektivtrafiken.

Det finns medel att söka för friluftsåtgärder, både för Region Gotland, ideella föreningar
och andra.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som Naturvårdsverket fördelar ut
varje år till länsstyrelserna. Projektansökan går sedan genom kommunen. Länsstyrelsen
samordnar LONA-bidraget inom länet och kan också ge bidrag inom
landsbygdsutveckling och till kulturmiljöer. LONA-bidrag kan ges till uppemot 50
procent av bidragsberättigade kostnader (Naturvårdsverket 2018).

Inom Landsbygdsprogrammet kan företag, föreningar, organisationer, myndigheter och
Region Gotland söka investeringsstöd för bland annat leder för vandring, cykling eller
kanot.

Många söker sig ut och strövar i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Hos Länsstyrelsen
kan du söka bidrag till vård och restaurering av fornlämningar och kulturlandskap som
syftar till att sprida kunskap om och/eller tillgängliggöra kulturmiljöer. Många gånger
sammanfaller detta med friluftslivsintressen.

Nokås är ett bidrag som går att söka från Skogsstyrelsen för åtgärder i skogen som
främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.
Bidraget kan sökas av markägare eller den som har tillstånd för markägare för specifika
skogsområden. Stödet kan sökas för exempelvis: anläggning av grunda våtmarker större
än 2 hektar, återställelse av lekplatser eller vandringshinder vid vattendrag, hägning av
värdefull lövskog, röjning, rensning och märkning av stig eller vandringsled och mycket
mer. Mer information finns på: www.skogsstyrelsen.se/nokas

Det går även att söka medel för en mängd olika typer av friluftsprojekt hos Leader Gute,
som tillhör Eu:s struktur och investeringsfond. Mer information finns på Leader Gutes
hemsida (hemsidan).
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Fler projekt- och verksamhetsstöd för företag, föreningar, privatpersoner och
myndigheter kan hittas i rapporten ”Var finns pengarna? - En sammanställning av stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen”.
Sammanställningen uppdateras varje år (Länsstyrelsen Skåne 2017). Rapporten finns att
ladda ned på länsstyrelsernas hemsida.

En stor del av friluftslivet på Gotland sker längs länets kust. Utöver bad, lek och vandring
sker även paddling, segling, surfing, fågelskådning och andra aktiviteter längs kusten.
SMHI:s olika klimatscenarier visar att Gotland kommer att påverkas av både
havsnivåhöjning och ökad kusterosion. Exakt vilka leder, välbesökta stränder eller andra
viktiga friluftsområden längs kusten som kommer att påverkas, och hur, är ännu inte
utrett (SMHI 2017; Länsstyrelsen i Gotlands län 2018).

Tillgång till obruten kust har mycket stor attraktionskraft för gotlänningar, för människor
som vill flytta till Gotland och för besöksnäringen. Gotlands kust är därför en mycket
viktig tillgång för det gotländska rörliga friluftslivet. Det är därför viktigt att
strandskyddet bevaras och kuststräckan inte fragmenteras genom olika typer av
exploateringar.
För det vardagliga friluftslivet och folkhälsan i länet är den tätortsnära naturen mycket
viktig. Det är av stor betydelse att områden för friluftsliv avsätts inom stadsplanering och
skyddas från exploatering.
Friluftslivet ska vara till för alla. Det är därför viktigt att arbeta för att göra
friluftsområden tillgängliga för alla samhällets invånare. För personer med olika typer av
funktionsnedsättningar behövs lösningar för ökad tillgänglighet samt information om vart
områden med tillgänglighetsåtgärder finns. För personer som inte är födda i Sverige kan
tillgänglighet förbättras genom öppenhet och väl utmärkta kortare leder i tätortsnära
områden. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med olika fysiska åtgärder i flera
naturreservat. Även Region Gotland arbetar med tillgänglighetsåtgärder.

Kvalitet och öppenhet i naturen är viktigt för friluftslivet. Att naturområden hålls öppna
och tilltalande är i hög grad beroende av skötsel i landskapet. För skyddade områden är
Länsstyrelsen helt beroende av det årliga skötselanslaget för åtgärder i de statliga
naturreservaten. Antalet reservat har under senare år ökat och det är därför viktigt att
detta anslag bibehålls på en hög nivå. Länsstyrelsen är även beroende av att det finns
livskraftiga lantbruk med tillgång till betesdjur för att klara skötseln i de skyddade
områdena. För friluftslivet är de betande djuren också viktiga i det övriga landskapet för
att bibehålla kvaliteten för friluftslivsupplevelserna. Också skogsbruksmetoderna i den
icke-skyddade naturen är också betydelsefullt för friluftslivet. Landsbygdsutveckling är
därmed inte bara en möjlighet för friluftslivet utan också en utmaning.
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Skötsel av friluftsanordningar och längre leder är en annan utmaning för friluftslivet i
länet. Det saknas exempelvis ett tydligt huvudmannaskap för både längre vandringsleder
och cykelleder. Framgångsrika vandringsleder eller cykelleder har alltid en tydlig och
uthållig huvudman. Exempelvis Skåneleden drivs av Region Skåne, Bergslagsleden av
Region Örebro, på västkusten är det regionen via en stiftelse som driver de längre
lederna. För att det gotländska friluftslivet ska kunna utvecklas långsiktigt och längre
leder skapas och skötas på ett uthålligt sätt krävs ansvariga huvudmän för de flesta av
friluftsområdena. Annars finns det risk för att infrastrukturen inom friluftslivet inte
kommer att bestå.

På sommaren kan i vissa områden många människor vistas samtidigt och området kan
upplevas som ”trångt”. För många människor på natursköna platser kan förta själva
friluftsupplevelsen. Ofta sker detta i reservat som är lättillgängliga med bil. På senare år
har även brott mot terrängkörningslagen samt olagligt parkerade husbilar ökat markant,
vilket ytterligare förtar friluftslivsupplevelsen och i vissa fall resulterar i permanenta
skador i naturområdena.

Mellan olika typer av friluftsliv kan också konflikter uppstå. Under senare år har
exempelvis mountainbikekörning ökat markant, vilket i vissa områden resulterat i många
cyklar på relativt små stigar och ibland i höga hastigheter. Promenerande besökare kan
uppleva cykel och även hästar som störande. Även lösspringande hundar kan verka
störande. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att styra olika friluftsaktiviteter till olika
stigar. En förutsättning är att det finns någon som är ansvarig för ledsystem och skyltning
och har resurser och mandat att verka i området.
Jakt är också en form av friluftsliv och kan ibland kollidera med andra friluftsintressen.
Även om riskerna med jakt inte är så stora så finns det en stor oro hos allmänheten om
jakt sker samtidigt som man vistas i naturen, speciellt om barn också är med. Oron kan
vara så stor att man undviker helt att vistas i ett område. Jakt kan därför motverka andras
friluftsliv om den inte informeras om på rätt sätt.
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