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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur
och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som
finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som
anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet
åtar sig länderna att bevara de utpekade värdena i områdena långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av
hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170
naturtyper och cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och
växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar i vårt land regelbundet cirka 60 av de
fåglar som listas i bilaga 1 i fågeldirektivet.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta görs i särskilda bevarandeplaner,
men beskrivningen kan också ingå i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen finns en beskrivning
av området med bevarandesyfte och bevarandemål för de naturtyper och arter som ska bevaras, och det ska framgå
hur skyddet kan bidra till en gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna. Även hot mot Natura 2000området och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, ska beskrivas. Bevarandeplanen
underlättar förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken genom att den ger viktig
information om området till bland annat markägare, myndigheter, exploatörer och naturvårdsförvaltare.
Bevarandeplanen utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med
området uppfylls. Det gäller även för de bevarandeåtgärder och den naturvårdsskötsel som kan krävas för att
bevara värdena, i den mån markägare eller andra brukare inte har möjligheten eller skyldigheten via andra lagar
eller avtal att göra detta (till exempel miljöersättningar). Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer
eller när förutsättningar ändras - den är ett "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med ny
kunskap och synpunkter genom att kontakta Länsstyrelsen.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall där ny
kunskap har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle
ges. Framtida naturvårdsarbete kan komma att leda till ytterligare ny kunskap som i sin tur kan leda till behov av
justeringar av Natura 2000-områdets gränser, naturtyper eller arter. Vid förvaltning och tillståndsprövning är det
viktigt att utgå från de befintliga värdena, inte bara de regeringsgodkända, varför det är av vikt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit bli regeringsgodkända ännu.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av till exempel skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut
gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i Natura 2000-områden.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön eller utpekade arter i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000området, om de kan påverka miljön eller utpekade arter i området. Det är påverkan på de naturmiljöer och/eller
arter som skyddas i området som är grunden för prövningen oavsett var källan till störningen ligger geografiskt.
Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27–29 §§). Tillståndskravet aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, det vill säga när det finns risk för skada.
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Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i Natura 2000-området behöver man
samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls dock samråd med Skogsstyrelsen
istället. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben (lansstyrelsen.se/ostergotland) eller kontakta en
handläggare (växel: 010-223 50 00).
För verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för naturvårdsskötsel och
naturvårdsförvaltning av ett Natura 2000-område, i syfte att långsiktigt bevara de naturtyper och/eller arter som
skyddas, krävs inte tillstånd.
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Bevarandeplan för Natura 2000 - området
SE0230365 Kastad kulle torräng
Kommun: Vadstena
Områdets totala areal: 3,5 hektar
Markägarförhållande: Statligt
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-19

Regeringsbeslut, historik:
Regeringen föreslår att området är av gemenskapsintresse (pSCI): 2004-04
Fastställts som ett område av gemenskapsintresse (SCI): 2005-01
Regeringen förklarar området som ett särskilt bevarandeområde (SAC): 2011-03

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
6210 – Kalkgräsmark
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Området
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av biologisk mångfald
genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de naturtyper och arter som omfattas av EU:s
fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att
bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de naturtyper och arter som förekommer i området.

Prioriterade bevarandevärden:
Syftet med Natura 2000-området Kastad kulle torräng är att bevara och vidareutveckla naturvärden knutna till
ingående naturtyp enligt art- och habitatdirektivet. I Kastad kulle torräng är kalkgräsmarker prioriterad.

Motivering:
Kalkgräsmarken är viktig för den kalkgynnade stäppängsfloran och faunan som är knuten till denna, främst bin och
fjärilar.

Prioriterade åtgärder:
Prioriterade bevarandeåtgärder i området är en fortsatt hävd och röjning av igenväxning.

Beskrivning av området
Kastad kulle torräng består av en höjdrygg, en så kallad drumlin, uppbyggd av kalkhaltigt moränmaterial. Kullen
höjer sig över den omgivande, flacka åkermarken och bidrar till en variation i slättlandskapet sydväst om Vadstena.
I naturreservatet ingår också en mindre bit åkermark öster om själva Kastad kulle.
På Kastad kulle växer en säregen stäppartad torrängsflora med gamla anor. Den mycket sällsynta luddveden
(Oxytropis pilosa) växer i de södra delarna av området. Luddvedeln är bara känd från ytterligare fem lokaler på det
svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland. Andra konkurrenssvaga växter som finns i anslutning till
luddvedeln är bl.a. toppjungfrulin, pimpinell och fältvädd. Den före detta grustäkten på södra delen av Kastad kulle
är det starkaste fästet för luddvedeln och de andra konkurrenssvaga växterna, här finns öppen jord med gles
vegetation. På andra öppna delar av Kastad kulle och fläckvis även i grustäkten återfinns en karaktäristisk
torrängsflora med arter som backskafting, raklosta, backsippa, spåtistel, brudbröd, backklöver och backsmultron.
För fågellivet finns det för närvarande en rik tillgång på bärande buskar på Kastad kulle. Fågellivet har inte
inventerats men fältfågel och en del småfågel söker sig säkert till området. Några fågelarter som noterats är
törnskata, buskskvätta, törnsångare och koltrast.
På krönet av Kastad kulle ligger en fornlämningslokal. Den består av stensättningar och en domarring, som troligen
utgör en rest av ett större gravfält från järnåldern (600 f.Kr. – 1000 e.Kr.). Gravfältet består idag av tre runda
stensättningar som är 6–7 meter i diameter. Domarringen består av fem, ursprungligen tio, stenar. En av stenarna
är rest. Det kan finnas fler gravar och eventuellt en liten gammal boplats i området. Kring så gott som hela kullen
löper en gammal stenmur, troligen upplagd där i samband med att den omgivande marken odlades upp någon gång
under 1800-talet.

Vad kan påverka området negativt
Faktorer som kan påverka området negativt:
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av
buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
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Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa strukturer missgynnas.
Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag.
Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den
konkurrenssvaga floran.
Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande områden, exempelvis
skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran negativt.

Områdets bevarandeåtgärder
Tabell 1: En generell sammanställning av bevarandeåtgärder omnämnda i den aktuella bevarandeplanen.

Bevarandeåtgärd

När

Var

Prioritet

Bete

Årligen

Hela Natura 2000-området

1

Röjning av igenväxning

Vid behov

Hela Natura 2000-området

2

Röjning av igenväxning på fornoch kulturlämningar

Vid behov

Forn- och kulturlämningar

2

Reglering av skydd och skötsel:
Skydd och skötsel är reglerat i naturreservatets skötselplan (Kastad kulle torrängs naturreservat, 2001) och beslut
(fastställd 2001). Skötselplanen anger generellt åtgärder som gynnar eller bibehåller naturvärdena som Natura
2000-området syftar till att bevara.
Enligt 12 kap. 8 § MB (miljöbalken) är brukaren skyldig att ta hänsyn till natur- och kulturvärden vid all
markanvändning i jordbruket. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB förtydligas i Jordbruksverkets föreskrifter
(SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket. Enligt förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket får jordbruksmark tas ur produktion först efter anmälan till Länsstyrelsen, som då har
möjlighet att förbjuda en ändrad markanvändning.
Kalkgräsmarken kan skötas med medel från EU:s miljöstöd. Miljöstödsreglerna uppdateras vart 5 år och kan i
enstaka fall ha krav som står i motsättning till Natura 2000-kraven. Natura 2000-naturtyperna måste dock skötas i
syfte att målen med Natura 2000-området uppnås. Detta är troligen inget problem i dagsläget (2018), men bör
följas upp vid nya stödperioder och regeländringar. I Natura 2000-området Kastad kulle torräng ingår nästan all
naturtypsklassad mark i miljöersättningsansökan 2017, varför skydd och skötsel till stor del kommer att vara
reglerad i tillräcklig omfattning.
Eftersom skogsbruksåtgärder är förbjudna enligt reservatsbeslutet så bör det inte bli aktuellt med samråd med
Länsstyrelsen angående skogsbruksåtgärder inom Natura 2000-området. Eventuellt kan andra åtgärder, som
anläggning för friluftsliv eller åtgärder vid anläggning kräva samråd om åtgärderna riskerar att skada utpekade
naturvärden i Natura 2000.
För åtgärder (som påverkar naturmiljön negativt inom området) utanför Kastad kulle torräng eller i direkt
anslutning till Kastad kulle torräng, gäller inte naturreservatsföreskrifterna. Då träder Natura 2000-lagstiftningen
in. Verksamheter som påverkar naturmiljön negativt inom Natura 2000-områden kräver samråd med
Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB. Vid samråd som rör skogsbruksåtgärder i skog kontaktas Skogsstyrelsen.
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Ingen ytterligare reglering av skydd och skötsel bedöms nödvändig för att uppnå bevarandemålen inom
reservatsdelen. Skötselplanen för reservatet (fastställd 2001) anger generellt åtgärder som stämmer väl överens
med bevarandemålen. Den behöver dock revideras eller få ett tillägg så att åtgärder för att gynna luddvedeln får
göras. En översyn av skötselplanen bör ske senast 2030. I samband med detta kan skötselplan och bevarandeplan
med fördel slås samman, så att skötselplanen även innehåller de obligatoriska delarna för en bevarandeplan.
Bevarandeplanen beskriver inte områdets forn- och kulturlämningar, utan dessa ingår i skötselplanen för
naturreservatet. Alla fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen
är det förbjudet att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning”. Hänsyn till forn- och kulturlämningar ska därmed tas vid
åtgärder som görs för att bevara naturvärdena kopplade till Natura 2000.

Bevarandeåtgärder:
För mer ingående och specifika bevarandeåtgärder se skötselplanen för Kastad kulle torrängs naturreservat. Nedan
finns de övergripande åtgärderna som behövs i området.
Stora delar av området ligger i miljöersättningen. Denna söks av Länsstyrelsen som sedan arrenderar ut marken till
en djurhållare. Det är viktigt att skötseln av området sker enligt kraven för miljöersättningen.
Områdets hävdhistoria är vägledande för den fortsatta skötseln. För att betes- och ängsmarkernas naturvärden ska
bevaras behöver markerna regelbundet vara välhävdade så att ingen skadlig förnaansamling bildas, eftersom det
missgynnar småväxta arter och försvårar frögroning. Kalkgräsmarker sköts ofta genom bete eller slåtter.
Det är värdefullt om hävden planeras så att Natura 2000-området i sin helhet har blommande växter under hela
säsongen. Detta för att ha en kontinuerlig källa av nektar- och pollentillgång för markernas insektsfauna. Genom
att till exempel ha betespåsläpp vid olika tidpunkter för olika fållor eller ha ett rotationsbete mellan fållor finns det
alltid en del av området där floran kan få gå i blom och fröa av sig. Generellt sett så är alltid ett sent betespåsläpp
att föredra eftersom det ökar nektar- och pollentillgången för bland annat fjärilsfaunan.
Buskar av olika slag, främst blommande arter, är viktiga att spara, så länge som de inte täcker stora ytor och bildar
stora snår eller täcker fornlämningar. Mindre snår ger skydd, bo- och födosöksplatser för många djur och
underlättar för lövträd, bland annat ek, att gro och växa till sig utan att bli avbetad.
Skadlig förnaansamling, igenväxning och antropogen näringstillförsel (inklusive tillskottsutfodring av betesdjur)
får inte förekomma annat än i mycket begränsad utsträckning.
Igenväxning behöver hållas efter kontinuerligt genom röjning. Även kulturhistoriska spår, stensättningar,
stenmurar, rösen med mera ska hållas öppna och fria från träd och buskar.
Eventuellt kan en manuell markstörning bli aktuell i området. Behov finns särskilt i den västra delen av området
där täcket av gräs, mossa och förna är tjockt och där luddvedeln saknas i dagsläget. Det finns också behov av
störning av mindre ytor i direkt anslutning till luddvedelsförekomster. Denna åtgärd kräver dock att skötselplanen
uppdateras eller att ett tillägg till den samma skrivs.
I den sydvästra delen av området finns ett gammalt grustag som är hägnat i en fålla. I dessa torra backar med
mycket bar jord och gles växtlighet, växer bl.a. den sällsynta och mycket konkurrenssvaga luddvedeln. Eftersom
luddvedeln är konkurrenssvag ska grusgropen hävdas med försiktighet.
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Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Bevarandestatus beskriver läget för naturtypen i landet som helhet, medan bevarandetillståndet beskriver aktuellt
läge inom Natura 2000-området. Dessa beskrivs närmare under respektive naturtyp och art längre fram i planen.
Här redovisas en sammanställning av bevarandetillståndet inom området.
Tabell 2: Naturtypsareal och förekomst av Natura 2000-arter (ej fåglar) inom Natura 2000-området*) = Prioriterad art eller
naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete. Prioriteringen kan skilja sig från prioriteringen i det specifika området.

Naturtyp/art

Hektar/Förekomst

Bevarandetillstånd

Sida

6210 - Kalkgräsmarker

2,4

Gynnsamt

9

Annan naturtyp

1,1

Total areal

3,5

Uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer
för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Mätbara mål,
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp.
Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att
skötseln fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
Uppföljning av skötseln, som är en viktig del i bevarandemålen, kommer delvis att kontrolleras via den ordinarie
kontrollverksamheten för miljöersättningsåtaganden samt kontrolleras av Länsstyrelsen i samband med utförda
åtgärder enligt skötselavtal, men bör även följas upp för länets samtliga områden med hävdbehov genom
regelbundna analyser för att se vilka områden som ingår i jordbruksblock med miljöersättning.
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6210 – Kalkgräsmarker
Arealen 2,4 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen är knuten till de områden i Sverige som har kalkrika jordar nedanför trädgränsen, ofta med ett rikligt
inslag av örter. Naturtypen har vanligen utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Örtrikedomen gör dem viktiga för
många insekter, inte minst fjärilar och bin. Naturtypen kan uppträda i olika skepnader beroende på bland annat
fuktighet och klimat. Det finns två undergrupper i naturtypen, kalkgräsmarker och orkidérika kalkgräsmarker.
I sydöstra Sverige kan sommartorra områden uppträda som olika typer av stäppartade torrängar med arter som
ängshavre, brudbröd, backsmultron och backklöver. I vissa områden kan toppjungfrulin, fältsippa och fältvädd
också vara vanliga i naturtypen. På friskare kalkmarker finns arter såsom vildlin, darrgräs och rödkämpar.
Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär är vanligen mellan 0–30 %. Hävdgynnade
arter finns och ofta är kalkgräsmarkerna dessutom viktiga orkidélokaler.

Bevarandemål
Arealen av kalkgräsmarker (6210) ska vara minst 2,4 hektar i Natura 2000-området, med tiden och bra skötsel
borde hela området utgöras av naturtypen. Hävd ska prägla området. Hydrologin ska vara naturlig med naturliga
grundvattennivåer. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande anläggningar som medför negativ
påverkan.
Träd och buskar ska utgöra enstaka till måttligt inslag och mindre ytor med blottad mark är ett positivt inslag. Träd
och buskskiktet ska främst utgöras av blommande träd och buskar, vidkroniga träd, hamlade träd, hålträd samt
grova träd och buskar. Solexponerade miljöer ska dock utgöra ett påtagligt inslag i hela naturtypen. Det ska finnas
typiska kärlväxter, t.ex. brudbröd, jordtistel, rödkämpar och solvända, insekter, t.ex. dagfjärilar. De typiska arterna
ska förekomma i sådan omfattning att dessa kan fortleva långsiktigt i området. Artsammansättningen i fält- och
bottenskiktet ska dessutom vara karakteristisk för naturtypen.
Skadlig förnaansamling, igenväxning och antropogen näringstillförsel (inklusive tillskottsutfodring av betesdjur)
ska inte förekomma.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Små jordbruksföretag slås ihop eller läggs ned och urbaniseringen fortsätter vilket gör att små eller svårbrukade
gräsmarker som ofta hyser den största mångfalden tas ur bruk och växer eller planteras igen med skog. Eftersom
gräsmarkerna har minskat i utbredning har också flertalet av gräsmarksnaturtyperna och deras typiska arter en
negativ utveckling. För naturtypen kalkgräsmarker (6210) minskar förekomstarealen i boreal region (idag 14 000
hektar) och bevarandestatusen är dålig. För att uppnå gynnsam bevarandestatus i samma område behövs det
uppskattningsvis 56 000 hektar.
Naturtypen (6210) i Natura 2000-området hävdas helt genom bete och ingår till stor del i miljöersättningsansökan
(2017). Länsstyrelsen är sökande av miljöersättningen och arrenderar sedan ut skötsel till en djurhållare. Området
är artrikt och ingen betydande igenväxning finns. Därför anses bevarandetillståndet för naturtypen som gynnsamt i
Kastad kulle torräng. Dock är området i stort behov at omgivande landskap då området är mycket litet. För att t.ex.
insekter ska kunna överleva i området behövs tillgång till andra marker rika på kärlväxter m.m. Detta främst för att
de ska få utbyte med andra populationer. Samt att området kan återkoloniseras om någon störning fått
populationer i området att dö ut.
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Kartor
Kartor som visar områdets läge, yttergränser, naturtypernas utbredning, kända forn- och kulturlämningar, samt
äldre ekonomiska kartor finns sist i planen.
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Översiktskartan visar att Kastad kulle torräng ligger sydväst om Vadstena.
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Fastighetskartan visar yttergränserna för området. Kastad kulle torräng ligger som en oas i ett
åkerlandskap.
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Flygfotot visar naturtypens utbredning i området.
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Natura 2000-området och naturreservatet har samma yttergränser.
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I Kastad kulle torräng finns det 4 kända forn- och kulturlämningar.
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Länsstyrelsen Östergötland

Den ekonomiska kartan från 30- och 40-talet visar att delar av området tidigare varit åkermark.
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Häradskartan, från slutet av 1800-talet, visar att området klassats som utmark, vilket tyder på att det
antagligen betats. Omgivande mark är klassad som åkermark.
Gul mark är åker, grön är slåtteräng, vit är utmark (skog och hagmark) och blågrön är vatten. Små
stjärnor visar var marken är barrträdsklädd och små ringar var den är lövträdsklädd.
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Bilaga 1: Rödlistade arter
Tabell 3: Sammanfattande lista med rödlistade arter som noterats i Artportalen mellan 1992–2017. Rödlistekategori: NT = Nära
hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt hotad, CR = Akut hotad.

Svenskt namn

Latinskt namn

Organismgrupp

Rödlistekategori

Mindre blåvinge

Cupido minimus

Fjärilar

NT

Ängsnätfjäril

Melitaea cinxia

Fjärilar

NT

Buskskvätta

Saxicola rubetra

Fåglar

NT

Gråtrut

Larus argentatus

Fåglar

VU

Gulsparv

Emberiza citrinella

Fåglar

VU

Hussvala

Delichon urbicum

Fåglar

VU

Kungsörn

Aquila chrysaetos

Fåglar

NT

Pilgrimsfalk

Falco peregrinus

Fåglar

NT

Rapphöna

Perdix perdix

Fåglar

NT

Stare

Sturnus vulgaris

Fåglar

VU

Sånglärka

Alauda arvensis

Fåglar

NT

Tornseglare

Apus apus

Fåglar

VU

Vaktel

Coturnix coturnix

Fåglar

NT

Ängshök

Circus pygargus

Fåglar

EN

Ängspiplärka

Anthus pratensis

Fåglar

NT

Backklöver

Trifolium montanum

Kärlväxter

NT

Backsmörblomma

Ranunculus polyanthemos

Kärlväxter

NT

Bolmört

Hyoscyamus niger

Kärlväxter

NT

Buskvicker

Vicia dumetorum

Kärlväxter

VU

Jordtistel

Cirsium acaule

Kärlväxter

NT

Klasefibbla

Crepis praemorsa

Kärlväxter

NT

Ljus solvända

Helianthemum nummularium
subsp. nummularium

Kärlväxter

NT

Luddvedel

Oxytropis pilosa

Kärlväxter

EN

Paddfot

Asperugo procumbens

Kärlväxter

NT

Sommarfibbla

Leontodon hispidus

Kärlväxter

NT

Stenfrö

Lithospermum officinale

Kärlväxter

NT

Toppjungfrulin

Polygala comosa

Kärlväxter

VU

Vanlig backsippa

Pulsatilla vulgaris subsp.
vulgaris

Kärlväxter

VU
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Vanlig
backsmörblomma

Ranunculus polyanthemos
subsp. polyanthemos

Kärlväxter

NT

