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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av utpekade områden med höga naturvärden inom EU. Målet med nätverket är att
hejda utrotningen av vilda djur och växter och hindra att deras livsmiljöer förstörs. Nätverket är en av hörnstenarna i EU:s arbete med att bevara biologisk mångfald. Alla medlemsländer har ansvar att peka ut representativa områden för fåglar som är angivna i EUs fågeldirektiv (SPA) och för naturtyper och arter som är angivna i
EU:s art- och habitatdirektiv (SCI/SAC). Genom utpekandet åtar sig länderna att långsiktigt bevara de utpekade naturvärdena i områdena. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper och sammanlagt
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 regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar
i vårt land.
Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan. I några fall där Natura 2000området också är naturreservat skrivs en kombinerad bevarandeplan och skötselplan. Bevarandeplanen ska
innehålla en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper
och arter som ska bevaras. Bevarandemålen formuleras utifrån de förutsättningar som de utpekade arterna och
naturtyperna behöver för att de ska ha gynnsamt bevarandetillstånd i området. Hot mot Natura 2000-områdets
arter och naturtyper samt behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska också beskrivas. Informationen ska ligga till grund för förvaltning och tillståndsprövning enligt miljöbalken.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. Uppgifterna
skiljer sig i vissa fall från vad som är beslutat av regeringen och kommer av Länsstyrelsen i dessa fall att föreslås som ändringar till regeringen vid nästa revideringstillfälle. Förvaltning och tillståndsprövning ska utgå
från den verkliga förekomsten av naturtyper och arter, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar
denna, även om uppgifterna inte har hunnit beslutas av regeringen.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen som är ytterst ansvarig för att målsättningen med området
uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter och det är värdefullt om den som har
ny information kontaktar Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är i sig inte ett juridiskt bindande dokument varför
formell reglering av skydd eller skötsel kan behövas t.ex. i form av beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt
eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som råder vid åtgärder eller verksamheter
inom ett Natura 2000-område.
Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd kan även krävas för åtgärder utanför Natura 2000-området
om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Inför en ansökan ska ett
samråd hållas med Länsstyrelsen angående utformningen av tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kräver tillstånd rekommenderas
en tidig kontakt med Länsstyrelsen. Vid skogsbruksåtgärder hålls initialt ett samråd med Skogsstyrelsen. Information om Natura 2000 finns också på Länsstyrelsens webbsida eller genom kontakt med Länsstyrelsens
enhet för naturvård på telefonnummer 010-224 70 00.
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Överst vänster: violettkantad guldvinge, Dan Mangsbo - överst mitten: silvertärnor (D.M.) - överst höger: långskägg (D.M.)
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0610133 Rödvattnet-Majendal
Kommun: Arvika
Områdets totala areal: 1350,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-11-06
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-29
Markägarförhållanden:
Privat.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1996-12-01, regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01,
SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3130 - Ävjestrandsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
8220 - Silikatbranter
9010 - Taiga
A002 - Storlom, Gavia arctica
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A234 - Gråspett, Picus canus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
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 EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
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enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: Det främsta bevarandesyftet med detta område är att bevara dess
naturskogsliknande skogsbestånd med naturtypen taiga.
Motivering: Natura 2000-området har bedömts utgöra en värdekärna för utpekade fågelarter inom
Glaskogens naturreservat, framför allt gällande skogshöns och hackspettar.
Prioriterade åtgärder: Området är skyddat som naturreservat med dess föreskrifter.
Skötselinriktningen för den prioriterade naturtypen taiga, men också områdets innehåll av
myrmarker och övriga naturmiljöer med dess flora och fauna, är fri utveckling.
Beskrivning av området
Natura 2000-området består av ett skogsområde (Rödvattenberget) och sydöstra delen av sjön
Stora Gla med bl.a. fem större skogsbeklädda öar, ett tjugotal mindre öar och skär samt ett flertal
uddar. Vid Rödvattenberget finns mäktiga västvända branter. Från en utkiksplats på toppen
erbjuds fina vyer över Glaskogen. På berget växer hällmarkstallskog. Skogen är av smalstammig,
senvuxen typ. Torrakor och lågor förekommer medelfrekvent. Enstaka tallar har en ålder runt 200
år. Sydöstra delen av Stora Gla är grund och innehåller ett trettiotal öar, skär och uddar. Den
varierade miljön (uddar, vikar, skär, öar m.m.) skapar gynnsamma förhållanden för ett flertal
vattenlevande fågelarter. Natura 2000-området ligger inom naturreservatet Glaskogen som
årligen besöks av tusentals turister för naturbaserat friluftsliv. Åtskilliga mil vandrings- och
kanotleder finns inom naturreservatet liksom ett flertal anläggningar för övernattning. Rakt över
Rödvattenberget går en vandringsled.
Vad kan påverka negativt
För naturtypen taiga utgör olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till
objekt, hot mot naturtypen, vilket bland annat leder till brist på gamla träd och död ved. Enligt
gällande reservatsbeslut råder förbud mot skogsbruk inom Natura 2000-området. Naturtypen
silikatbranter är framförallt känslig för bergtäkt och slitage från friluftsliv (t.ex. eldning,
bergsklättring).
Potentiella hot mot naturtypen ävjestrandsjöar är främst skogsbruk i tillrinningsområdet,
inklusive avverkning, markavvattning och skyddsdikning, som kan orsaka ökad belastning av
humusämnen, grumling och igenslamning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning
av strandskog förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och ändrad tillförsel av större
organiskt material. Regleringar kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer.
Överdämning och/eller onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller
igenväxning i strandzonen. Jordbruk i tillrinningsområdet, markavvattning och regelbunden
rensning av diken kan orsaka grumling. Inplantering av främmade arter (fisk, kräftor) utgör också
ett hot mot naturtypen.
Försurning av vattenmiljöer utgör hot mot flera av arterna. Dels genom utarmning av fiskbestånd
(minskad födotillgång för ett flertal fågelarter) och dels genom ökad risk för exponering av
giftiga metaller.
Se även beskrivning av negativ påverkan för respektive utpekad naturtyp/art.
Bevarandeåtgärder
Följande bestämmelser och åtgärder bidrar på olika sätt till att utpekade naturtyper och/eller arter

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-8193-2017

Sida
3 av 25

uppnår och bibehåller gynnsamt bevarandetillstånd i Natura 2000-området.
Gällande regelverk 2017:
- Svenska Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 4 kap. 8 § miljöbalken.
- Enligt första stycket i 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd
enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med
eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området. Innan en
tillståndsansökan lämnas in ska samråd hållas med Länsstyrelsen m.fl. (enligt 6 kap. 4 §
miljöbalken).
- Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska följas.
- Myndigheter och kommuner ska enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ansvara för att
miljökvalitetsnormer för vatten följs.
- Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt (Förordning 2004:660 om
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön).
- Anmälningsplikt eller tillståndsplikt för vattenverksamhet råder enligt 11 kap. miljöbalken.
- Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) innebär krav på tillstånd för utsättning av fisk och
vattenlevande kräft- och blötdjur.
- För markavvattning råder tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken.
- Strandskyddet omfattar land- och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken.
- Tillstånd till bergtäkt krävs enligt 9 kap. miljöbalken.
- Tillstånd till torvtäkt krävs enligt 9 kap. miljöbalken.
- Natura 2000-områdets två delområden är klassat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken.
- Natura 2000-områdets två delområden är klassat som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken.
- Natura 2000-områdets två delområden ingår i naturreservatet Glaskogen med dess föreskrifter
och skötselplan.
- Förbud att framföra vattenskoter utanför allmän farled enligt vattenskoterförordningen
(1993:1053).
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder för utpekade naturtyper och utpekad arter.
Skydd/skötsel:
Förvaltningsinriktningen i beslutet med dess föreskrifter för den del av naturreservatet Glaskogen
som utgörs av Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal är att bevara och utveckla den
naturliga skogsvegetationens-, bergbranternas- och våtmarkernas strukturer samt biologiska
mångfald genom fri utveckling.
Behov av ytterligare bevarandeåtgärder:
Kolonihäckande mås- och tärnfåglar vill ha öppna miljöer där de häckar. I naturliga förhållanden
hålls fågelskären fria från vegetation genom årstidsbundna vattenståndsfluktuationer och skav
från vårisens rörelser. I reglerade sjöar (som t.ex. Vänern) är igenväxningen av fågelskär idag ett
reellt problem och stora resurser läggs ner på att röja skären så att brist på lämpliga
häckningsmiljöer för fåglarna inte ska uppstå. Igenväxning med främst videbuskar förekommer
även på fågelskären i Stora Gla varför dessa kan behöva röjas. Att den utpekade arten fisktärna
men också skrattmås minskat så kraftigt under senaste tioårsperioden kan vara en effekt av
igenväxning.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-8193-2017

Sida
4 av 25

Övriga bevarandeåtgärder:
I föreskrifterna i reservatsbeslutet gällande aktuellt område har skogsbruksåtgärder förbjudits
inom Natura 2000-området, en åtgärd som förbättrar förutsättningarna för utpekade skogshöns
och hackspettar. Rödvattnet-Majendal ingår som ett delområde i Glaskogens naturreservat och
utgör en värdekärna som inte ensamt kan uppfylla alla krav som arterna kräver för att fortleva.
För att tillfredsställa fåglarnas krav krävs en god tillämpning av generell naturvårdshänsyn vid
skogsbruksåtgärder inom de skogsbestånd som finns i det omgivande landskapet närmast
delområdena. Exempel på hänsyn som kan vara aktuella i detta fall är att eftersträva en
begränsning av hyggens storlek, bevara lövträdsinslag i barrskogen under hela beståndets växttid
samt lämna kvar grova lövträd, träd av hög ålder, döende och döda träd, hålträd samt boträd.
Bevarandetillstånd
Se respektive beskrivning av bevarandetillstånd för de utpekade naturtyperna och arterna.
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. 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.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3130 - Ävjestrandsjöar
Areal: 1113,43 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1111,99 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Till naturtypen ävjestrandsjöar räknas den del av Stora Gla som ingår i Natura 2000-området
Rödvattnet-Majendal. Till stor del består bottnarna i området av hårdbotten (häll, block och
sten), medan det i vissa inre, grundare delar (vikar) finns mjukbottnar.
Ävjestrandsjöar är näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med förekomst av flacka, ibland
betespräglade, stränder och grunda bottnar. Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består
av perenn kortskottsvegetation och på blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen
annuell pionjärvegetation. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Sjöarna har naturliga vattenståndsvariationer, regelbunden ishyvling och/eller strandbete.
Störningen i strandlinjen är en förutsättning för karakteristisk annuell vegetation som
förekommer på de flacka stränderna som blottas eller utsätts för störning. Perenn
kortskottsvegetationen är normalt vanligt förekommande i litoralzonen (vattenstranden). Vass
och annan högre vattenvegetation förekommer relativt sparsamt liksom slingor och
flytbladsvegetation, men kan dominera i skyddade vikar. Sammanlagt bör dessa typer av
vegetation inte sammanlagt täcka mer än 20 % av objektets yta eller 50 % av strandlängden,
förutom i skyddade vikar. Sjöar som sedan länge varit sänkta eller dämda och upprätthåller
vattenståndsfluktuationer med naturlig säsongsvariation samt reglerade sjöar där
förutsättningarna för naturtypens karakteristiska arter upprätthålls, ingår i naturtypen. Däremot
bör sjöar med korttidsreglering (flera gånger per vecka) eller en regleringsamplitud med kraftig
negativ påverkan på förutsättningarna för den karakteristiska vegetationen inte ingå i typen.
För att den ingående naturtypen ävjestrandsjöar ska uppnå och bibehålla gynnsamt
bevarandetillstånd på lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Opåverkad hydrologi (ej reglerad, rensad eller dikad sedan lång tid).
- Vattenkvaliteten med avseende på försurande ämnen, näringsämnen, miljögifter och
grumlande ämnen ska motsvara minst god ekologisk status.
- Frånvaro av främmande arter eller fiskstammar.
- Bete/hävd som skapar gynnsam störning i strandzonen.
- Konnektivitet (koppling till andra vattenmiljöer) inom och utanför vattensystemet är en
förutsättning för gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.
- Den för naturtypen karakteristiska vegetationen och strukturerna är en förutsättning för
många av de typiska arterna som där har sin livsmiljö. Om de typiska arterna inte minskar
påtagligt indikerar de att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska
funktioner och därmed ett gynnsamt bevarandetillstånd för naturtypen.
Bevarandemål
Arealen av ävjestrandsjöar (3130) ska vara minst 1111,99 hektar. Den hydrologiska regimen
ska vara naturlig. Strandzonen ska präglas av en återkommande störning i strandzonen (t.ex.
vågerosion, ishyvling) med periodvis blottlagda stränder och en annuell kortskottsvegetation.
Det ska finnas effektiva passager för organismer till anslutande vattensystem och svämplan och
får lägst motsvara god status med avseende på upp- och nedströms konnektivitet enligt
HVFMS 2013:19. Försurningssituationen ska vara god och får lägst motsvara god status med
avseende på kvalitetsfaktor för fisk enligt HVFMS 2013:19. Främmande arter eller
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fiskstammar ska ej inverka negativt på artsammansättningen eller variation av arter genom
ändrade konkurrensförhållanden, genetik och/eller smittspridning. Det ska finnas typiska arter
inom gruppen kortskottsväxter, såsom notblomster, strandpryl, braxengräs, på lämpligt
bottensubstrat. Vass och/eller annan högre vattenvegetation, slingor och flytbladsvegetation
ska förekomma sparsamt förutom i skyddade vikar där bestånden kan vara tätare. Typiska arter
av fåglar ska finnas i allmän utsträckning. Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten innebär
att den ska ha minst god ekologisk status och att statusen inte får försämras enligt HVMFS
2013:19.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot naturtypen:
- Skogsbruk i tillrinningsområdet kan orsaka ökad belastning av humusämnen, grumling och
igenslamning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning av strandskogen förändrar
hydrologi och struktur i strandzonen och ökar risken för erosion.
- Intensivt jordbruk i tillrinningsområdet kan leda till tillförsel av näringsämnen,
bekämpningsmedel samt grumlande ämnen.
- Reglering påverkar vattennivåer och fluktuationer. Överdämning och/eller låga vattenstånd
kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i strandzonen.
- Regleringskonstruktioner, samt broar och vägtrummor, utgör ofta vandringshinder.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
- Utsläpp av föroreningar från punktkällor, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet
riskerar att försämra vattenkvaliteten. Även exploateringsverksamhet som orsakar grumling.
- Försurning; på grund av naturtypens ofta låga buffertkapacitet.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna för
strandmiljöernas naturligt förekommande arter.
- Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.
- Ensidigt fiske mot vissa arter eller för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Regleringsamplituden får enligt vattendom uppgå till 2,5 meter. Ett åstadkommande av en mer
naturliknande vattenregim skulle kunna öka förutsättningarna för att naturtypens strukturer
med dess karakteristiska växt- och djursamhällen återskapas och upprätthålls.
Bevarandetillstånd
Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Stora Gla (SE660007-131470) har bedömts
som otillfredsställande. Som grund för denna bedömning ligger bland annat resultat från
provfiske vid ett tillfälle (2007), vilken föranledde bedömningen otillfredsställande status med
avseende på försurning. Även en bedömning utifrån hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ingick
vid statusbedömningen för vattenförekomsten. Stora Gla är kalkpåverkad och vattenkemiska
mätningar visar att kalkningen har fallit väl ut och indikerar samtidigt att det är reglering som
är den mest betydelsefulla faktorn för påverkan på vattenförekomstens ekologiska status och
naturtypens upprätthållande. Området med naturtypen har besökts i fält och har klassats utgöra
icke fullgod Natura-naturtyp. Bevarandetillståndet för naturtypen bedöms som icke gynnsamt.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 5,58 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 5,57 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal förekommer naturtypen öppna mossar och kärr i
ett flertal ytor, dock sammanlagt i liten areal. I delområdet kring Rödvattenberget finns ungefär
hälften av dessa. Den andra hälften av områdena ligger på fastlandsdelen i den del av Natura
2000-området som utgör en del av Stora Gla.
Naturtypen är mycket varierad och omfattar ombrotrofa och minerotrofa, fattiga till
intermediära, öppna eller glest trädbevuxna myrar med en krontäckning mindre än 30 %. De
myrtyper eller myrelement som inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande
laggkärr, nordlig mosse, plana (topogena) och sluttande (soligena) kärr samt torvbildande
mader (sumpkärr). Torvtäcket är normalt minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga
myrar. Gungflyn, mjukmattegolv med vanligen mossrik vegetation som flyter på vatten eller
lös gyttja ingår också. Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av mindre
tuvbildningar. Naturtypen indelas i två undergrupper; svagt välvda mossar samt kärr och
gungflyn. Myrens hydrologi och hydrokemi är inte starkt generellt påverkad av antropogena
ingrepp, dock kan mindre, reversibla, ingrepp som orsakat lokal störning finnas i begränsade
delar av myren. Slåtter kan dock bedrivas.
För att den ingående naturtypen öppna mossar och kärr ska uppnå och bibehålla gynnsamt
bevarandetillstånd på lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Intakta hydrologiska förhållanden och opåverkad hydrokemi.
- Endast torvoxidation orsakad av naturliga förändringar.
- Den för naturtypen karakteristiska vegetationen och strukturerna är en förutsättning för
många av de typiska arterna som där har sin livsmiljö. Om de typiska arterna inte minskar
påtagligt indikerar de att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska
funktioner och därmed ett gynnsamt bevarandetillstånd för naturtypen.
Bevarandemål
Arealen av öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 5,57 hektar. Våtmarkens hydrologi
ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår
som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större
delen av året. Torvbildning ska ske aktivt i myren. De öppna mossarna och kärren kan variera
mellan att vara helt öppna till att ha en krontäckning på 30%. Vegetationen ska vara
karakteristisk för naturtypen och och domineras av vitmossor. Hydrokemin ska vara utan
betydande antropogen påverkan. Igenväxningsvegetation ska inte förekomma eller endast
förekomma i begränsad utsträckning. Det ska finnas typiska arter inom följande grupper:
kärlväxter (tämligen allmän förekomst) och mossor (allmän-riklig förekomst).
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot naturtypen:
- Skogsbruk i närområdet; avverkning av fastmarksholmar och buffertzoner förändrar
hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och fast mark. Avverkning
av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av näringsämnen till myren.
- Våtdeposition av kväveföreningar med effekten att vitmossor minskar och ersätts av gräs,
buskar och träd varvid vegetationens sammansättning förändras.
- Exploatering (anläggningar etc.). Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av
naturtypen kan förutom påverkan på den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller
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hydrokemin.
- Brytning av torv.
- Spridning av kalk, aska eller gödande ämnen kan ge vegetationsförändringar i myren. Även
spridning i intilliggande områden av sådana ämnen kan genom luftburen deposition eller
tillrinning medföra negativa konsekvenser för naturtypen.
- Dikning och andra typer av markavvattnande åtgärder samt dämning påverkar hydrologin och
hydrokemin med effekter såsom uttorkning och därmed ökad torvoxidation samt konsekvenser
på igenväxningshastighet, erosion, vegetationssammansättning och torvbildning.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Områdena med naturtypen öppna mossar och kärr har vid basinventeringen inklusive
kompletterade bedömning ansetts utgöra fullgod Natura-naturtyp. Bevarandetillståndet bedöms
som gynnsamt.
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8220 - Silikatbranter
Areal: 1,51 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Naturtypen silikatbranter förekommer i Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal i ett större
område i Rödvattensberget västra brant samt i tre mindre områden: ett i Floxens västbrant samt
två i branterna i närheten av Örvattnets sydöstra del.
Naturtypen utgörs av silikatrika klippor, med vegetation på stenhällar och i sprickor.
Naturtypen är spridd i Sverige och omfattar alla sluttningar eller lutande klippytor (minst 30
grader) med silikatrika bergarter, förutom klippor som påverkas av havet. Berggrunden utgörs
av svårvittrade och näringsfattiga graniter, gnejser och mesotrofa bergarter som t.ex.
kalkfattiga skiffrar. Oftast är branten högre än fem meter och består huvudsakligen av fast
berggrund till skillnad från rasmarker. Vegetationen utgörs av kärlväxter i sprickor samt av
lavar och mossor på de branta klippväggarna och under överhäng. Naturtypen är i regel
tämligen artfattig när det gäller kärlväxter. På klipphällarna förekommer däremot rikligt med
lavar och i sprickorna växer sparsamt med ormbunkar, enstaka gräs och mossor. I habitatet
ingår också mindre klipphyllor med vegetation jämte de arter som växer i klippsprickor och
under överhäng. Träd förekommer normalt inte, men i mindre branter ska krontäckningen alltid
vara mindre än30 %. Växtsamhällena varierar starkt med exponeringsgrad och
fuktighetsförhållanden. Förekomsten av sprickbildningar, översilade ytor och klipphyllor med
tunt jordtäcke är viktiga faktorer för vegetationen. Branterna är ofta boplats för rovfåglar.
För att den ingående naturtypen silikatbranter ska uppnå och bibehålla gynnsamt
bevarandetillstånd på lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Intilliggande skog vid brantens fot som ger beskuggning och därmed begränsar
avdunstningen.
- Skog på brantens topp leder till ett jämnare flöde av vatten nedför branten.
- Substratet är naturligt och därmed lämpligt för etablering av växter och upprätthållandet av
vegetationen.
- Den för naturtypen karakteristiska vegetationen och strukturerna är en förutsättning för
många av de typiska arterna som där har sin livsmiljö. Om de typiska arterna inte minskar
påtagligt indikerar de att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska
funktioner och därmed ett gynnsamt bevarandetillstånd för naturtypen.
Bevarandemål
Arealen av silikatbranter (8220) ska vara minst 1,51 hektar. Silikatbranternas substrat ska vara
orört och bara påverkas av naturliga processer. Hydrologin ska vara opåverkad. Det ska finnas
typiska arter bland kärlväxter och lavar.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot naturtypen:
- Bergtäkt förstör strukturer, funktioner och leder till förändringar i artsammansättning.
- Intensivt friluftsliv, särskilt bergsklättring, med slitage och störning som följd.
- Klimatförändringar som leder till förändrad konkurrenssituation och
vegetationssammansättning, bland annat genom en utbredning av buskvegetation.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Naturtypen lämnas för fri utveckling.
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Bevarandetillstånd
Områdena med naturtypen silikatbranter har inventerats i fält och klassats utgöra fullgod
Natura-naturtyp. Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt.
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9010 - Taiga
Areal: 201,26 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 200,99 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen taiga är den dominerande naturtypen på fastmark i Natura 2000-området
Rödvattnet-Majendal. I stort sett samtliga uddar och öar i den del av Natura 2000-området som
ligger i den sydöstra delen av Stora Gla täcks av denna naturtyp.
Naturtypen förekommer i boreal-boreonemoral zon på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik
mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt
30-100 % och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg. Små inslag av andra inhemska
trädslag kan förekomma. Naturtypen innefattar även brandfält och stormfällningar som då kan
innebära en lägre krontäckning. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli,
naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex.
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent
successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella
trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har
påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Skogens hydrologi är inte
under stark generell påverkan från markavvattning. Näringskrävande örter finns endast
undantagsvis. Naturtypen hyser vanligtvis en mängd rödlistade arter som gynnas av lång
skoglig kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand.
För att den ingående naturtypen taiga ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Skogen lämnas för fri utveckling där naturvärdena utvecklas genom naturlig dynamik.
- Upprätthållande och återintroduktion av naturliga störningar, såsom brand, som viktiga
processer.
- Upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi.
- Upprätthållande och återintroduktion av extensiv hävd i vissa fall.
- Den för naturtypen karakteristiska vegetationen och strukturerna är en förutsättning för
många av de typiska arterna som där har sin livsmiljö. Om de typiska arterna inte minskar
påtagligt indikerar de att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska
funktioner och därmed ett gynnsamt bevarandetillstånd för naturtypen.
Bevarandemål
Arealen av taiga (9010) ska vara minst 200,99 hektar. Småskaliga naturliga processer, som
t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning
liksom periodvisa omvälvande störningar i form av t.ex. insektsangrepp, stormfällning,
översvämning eller brand ska påverka dynamik och struktur. Naturlig hydrologi och naturliga
grundvattennivåer som skapar markfuktighet ska påverka dynamik och struktur. Skogen ska
bestå av olika trädarter till följd av naturlig störningsdynamik och succession. Skog med högre
krontäckning ska utvecklas och barrträd ska kunna dominera i sena successionsstadier.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Förekomsten av strukturer/substrat i form av
gamla träd ska minst vara tämligen allmän och förekomsten av död ved i olika former ska
minst vara måttlig. Främmande trädarter ska inte finnas i området. Det ska finnas typiska arter
som gynnas av lång skoglig kontinuitet inom följande grupper: mossor och lavar och svampar.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot naturtypen:
- Avverkning i olika former reducerar förekomsten av lämpliga strukturer. Sådana åtgärder i
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intilliggande områden kan även de vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i område
med denna naturtyp.
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
förändras.
- Produktionshöjande åtgärder inom skogsbruket såsom gödsling, markberedning och dikning
som även påverkar hydrologin.
- Exploatering av området i olika former.
- Fragmentering, t.ex. skogsbilvägar kan isolera organismpopulationer.
- Nedfall av kemiska ämnen. T.ex. svavel-, metall- och kväveföreningar. Sistnämnda med
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen.
- Brist på dynamik. Brist på vissa stadier i skogens utveckling kan få till följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Exempel på viktiga dynamiska krafter är brand, översvämning, vind
och angrepp av insekter och svamp.
- Systempåverkande arter, t.ex. betestryck från klövvilt som kan påverka lövträdsföryngringen
och invasiva främmande arter som har potential att skada den naturliga floran och faunan.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Se beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
En stor del av bestånden med taiga har inte tillräckliga strukturkvaliteter, såsom gamla träd
samt mängden död ved, för att uppnå naturskogskaraktär. Även beståndsmedelåldern är i de
flesta bestånd något för låg. Bevarandetillståndet för naturtypen bedöms som icke gynnsamt.
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A002 - Storlom, Gavia arctica
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Vid fågelinventeringar åren 2003-2004 av öar och skär i den sydöstra delen av Stora Gla och
inom Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal noterades enstaka par och några mindre
grupper av storlom, men några ungar syntes inte till. År 2016 noterades dock par med ungar
samt några individer på platser med lämplig häckningsbiotop.
Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, främst fiskar, men även vatteninsekter.
Den behöver även en lämplig plats att bygga sitt bo på, vilket nästan uteslutande innebär öar,
särskilt mindre holmar och skär, belägna i klarvattenssjöar (oligotrofa och mesotrofa), i
sällsynta fall längs ostkusten. Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig.
Arten är störningskänslig under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden).
Arten är långlivad art med relativt låg reproduktion. Under häckningen rör sig arten normalt
inom 1-10 km radie från häckningslokalerna. Storlommen övervintrar dels i östra Medelhavet
och Svarta havet, dels i mindre utsträckning i västra Europa. Övervintrar även regelbundet
längs södra Sveriges kuster.
Populationsstorleken i Sverige 2008-2012 uppskattades till 5300-7100 par och har under
perioden 2001-2012 inte visat någon ökande eller minskande trend. Resultat baserat på
standardrutter i Värmland 2002-2013 visar inte heller på någon trend med avseende på
populationens storlek i länet.
För att den ingående arten storlom ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Tillgång till områden med minimal mänsklig störning speciellt under ruvningsperioden t.ex.
friluftsliv (framtagna vädjandeskyltar av Projekt Lom kan nyttjas till detta).
- Ostörd hydrologi (låg grad av regleringspåverkan) under häckningsperioden.
- God tillgång på lämpliga bytesdjur (fiskar etc.) i häckningsvatten som innehåller skär eller
småöar med lämpliga boplatser.
Bevarandemål
Storlom ska förekomma i sjöområdet i Natura 2000-området. Där ska finnas tillgång till
lämpliga häckningsplatser på öar/skär med låg grad av mänsklig störning och vattnet ska
erbjuda gott om bytesdjur.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot arten:
- Största hotet utgörs förmodligen av mänsklig störning på häckningslokalerna under
häckningsperioden genom ilandstigning på häckningsskär, badande, båtsport och sportfiske.
Sådan störning ökar risken för äggpredation.
- Onaturliga vattenståndsvariationer till följd av regleringar, som kan omintetgöra eller försena
häckningen, vilket i det senare fallet ökar risken för mänsklig störning då den infaller under
semesterperioden.
- Miljögiftspåverkan kan inte uteslutas. En ökad risk för exponering av giftiga metaller kan
finnas för lommar som söker föda i sura sjöar. Försurning leder även till utarmning av
fiskbestånd och därmed minskat födounderlag.
- Sannolikt, men inte klarlagt, finns en ökad dödlighet bland vuxna fåglar i samband med
användningen av nylonnät för fiske.
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Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk 2017:
- Storlommen är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.
- Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
- Artskyddsförordningen förbjuder import, export och försäljning av levande och döda
exemplar av storlom, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns
angivna i artskyddsförordningen).
- Storlommen är upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
- Storlommen är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).
- Storlommen är upptagen i AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement).
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt.
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A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Under senare år har fiskgjuse observerats häcka i Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal.
Lyckad häckning har noterats från ett år. Enstaka ströfynd i lämplig häckningsmiljö har även
gjorts.
Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt eftersom födan nästan
uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligt gående fisk, ned till maximalt en halv
meters djup. Den fiskar i såväl eutrofa som oligotrofa sjöar liksom i större vattendrag och i
grundare kustområden. Jaktframgången kan dock minska avsevärt om vattnet är alltför
grumligt. I områden med enbart oligotrofa sjöar kan sämre tillgång på fisk medföra lägre
reproduktion bl.a. beroende på att gjusarna måste jaga över större arealer (längre bort från
boplatsen). Fiskgjusen häckar i en stor del av Sverige, utom i fjällen och på Gotland. Arten är
beroende av lämpliga träd för sitt bobygge. Det absolut vanligaste trädslaget är tall där det stora
risboet byggs i toppen av plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås över omgivningen.
Enstaka bon kan placeras i kraftledningsstolpar, stora torn eller på stora stenar i sjöar och
vattendrag. Arten är en flyttfågel.
Populationsstorleken i Sverige 2008-2012 uppskattades till 3400-4700 par och har under
perioden 2001-2012 inte visat någon ökande eller minskande trend. Resultat baserat på
standardrutter i Värmland 2002-2013 visar inte heller på någon statistiskt säkerställd trend med
avseende på populationens storlek i länet.
För att den ingående arten fiskgjuse ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Tillgång till områden med minimal mänsklig störning, som t.ex. friluftsliv, speciellt under
häckningstid (framtagna vädjandeskyltar kan nyttjas till detta).
- God tillgång på lämpliga bytesfiskar, gärna i vattenområdet närmast häckningsplatsen.
Bevarandemål
Fiskgjuse ska förekomma i området. Där ska finnas lämpliga häcknings- och födosöksområden
med kraftiga tallar, gott om fisk och med låg grad av mänsklig störning att gjusarnas häckning
kan lyckas.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot arten:
- Mänsklig störning på häckningslokalerna under häckningsperioden från badande, båtsport,
kanoting och sportfiske.
- Försurning av sjöar kan medföra sämre födotillgång samt en ökad exponering för giftiga
metaller.
- Skogsavverkning utan hänsyn till fiskgjusens boträd eller presumtiva boträd utgör en fara
inom vissa områden, eftersom tillgången på lämpliga träd då minskar.
- Miljögiftspåverkan kan inte uteslutas. Exponeringen för klorerade kolväten har minskat sedan
1970-talet då dessa miljögifter orsakade en ökad fosterdödlighet och sönderruvning av ägg på
grund av skalförtunning. Emellertid tillkommer nya typer av miljögifter i naturen med
potentiella negativa effekter (t.ex. bromerade flamskyddsmedel).
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
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Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk 2017:
- Fiskgjusen är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.
- Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
- I rådets förordning (EG) nr 338/97 regleras import och export samt försäljning av levande och
döda exemplar av fiskgjuse. Sådan import och export samt försäljning får endast ske efter
tillstånd från Jordbruksverket.
- Artskyddsförordningen förbjuder förvaring av levande exemplar av fiskgjuse.
- Fiskgjuse tillhör Statens vilt (33 § jaktförordningen (1987:905)). Exemplar som omhändertas
eller påträffas döda eller dödas tillfaller Staten.
- Fiskgjusen är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
- Fiskgjusen är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).
Behov av ytterligare bevarandeåtgärder:
- Öar med fiskgjusebon bör skyddas så att inte landstigning sker under april-augusti, antingen
genom bildande av fågelskyddsområde alternativt vädjandeskyltar. Med uppsättande av
konstgjorda bon kan en styrning erhållas till en för fiskgjusen bättre plats med lägre
störningsgrad.
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Lämplig livsmiljö för arten finns i området. Området är frekvent besökt av människor i
samband med det rörliga friluftslivet och båtlivet. Om mänsklig störning ligger bakom de få
häckningsfynden under senare år eller om arten är underrapporterad är osäkert. Innan det är
klarlagt anses bevarandetillståndet som oklart.
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A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Några noteringar av tjäder i Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal de senaste 25 åren
finns inte i de databaser som idag finns för rapportering.
Tjädern häckar i större delen av Sverige utom på Gotland och på Öland. Den kräver större
sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i livskraftiga bestånd, den rör sig
normalt inom ett område i storleksordningen 25 kvadratkilometer. I dessa områden måste ett
flertal villkor vara uppfyllda. Vintertid kräver arten förekomst av äldre successionsfaser av
talldominerade skogar (äter tallbarr och tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket
varierande marker, allt från gammal bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna
hyggen. Förekomsten av våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan under den
tidiga våren till stor del livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på proteinrika blad,
blommor och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att producera ägg. Våtmarker är
dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som under de första levnadsveckorna livnär sig på
insekter. Sammanfattningsvis kan sägas att tjädern kräver stora sammanhängande
skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om successionsstadier och våtmarker
(sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till speciella lekplatser.
Arten är en stannfågel.
Populationsstorleken av tjäder i Sverige 2008-2012 uppskattades till 240 000-458 000 par.
Arten har på längre sikt minskat i Götaland och södra Svealand, men stammen bedöms ha varit
stabil totalt i Sverige de senaste 15 åren (tre generationer). Resultat baserat på standardrutter i
Värmland 2002-2013 visar inte heller på någon trend med avseende på populationens storlek i
länet.
Bevarandemål
Betydelsen av artens förekomst i området har bedömts som obetydlig på biogeografisk nivå
(s.k. D-förekomst). Detta medför att några bevarandemål inte har satts för arten.
Negativ påverkan
Beskrivs ej på grund av D-förekomst.
Bevarandeåtgärder
Utgår beroende på D-förekomst.
Bevarandetillstånd
Eftersom artens förekomst i området har bedömts som obetydlig på biogeografisk nivå innebär
det även att någon bedömning av bevarandetillstånd inte har gjorts för arten.
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A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Vid fågelinventeringar åren 2003-2004 av öar och skär i den sydöstra delen av Stora Gla och
inom Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal noterades mellan 10-20 par av fisktärna.
Under senare tid saknas i stort sett noteringar av arten inom detta område. Vid en
sjöfågelinventering 2016 noterades endast två fåglar.
Fisktärnan häckar i samtliga svenska län. Beståndet är dock glest i Norrlands inland och arten
saknas helt som häckfågel i fjällområdena. De nordiska fisktärnorna övervintrar huvudsakligen
längs kuststräckan mellan Västafrika och Godahoppsudden.
Populationsstorleken i Sverige 2008-2012 uppskattades till 18 000-33 000 par. Populationen är
ökande och har ökat med 10-40 % de senaste 30 åren, men varit stabil de senaste 10 åren.
Resultat baserat på standardrutter i Värmland visar inte heller några trender med avseende på
populationens storlek i länet under senare tid (2002-2013).
För att den ingående arten fisktärna ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Tillgång till en fiskrik vattenmiljö samt störningsfria häckningsplatser.
- För etablering av större kolonier krävs områden där framför allt mink och räv inte kan nå
häckningsplatserna.
Bevarandemål
Fisktärna ska förekomma i sjöområdet i Natura 2000-området. Där ska finnas tillgång till
lämpliga häckningsplatser på öar/skär med låg grad av mänsklig störning och vattnet ska vara
rikt på småfisk.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot arten:
- Störningar från båttrafik och friluftsliv i närheten av häckningsplatser.
- Igenväxning av viktiga häckningsplatser (öar och skär).
- Predation av mink.
- Etablering av vindkraftverk vid kolonier.
- Stora förändringar i vattenstånd under häckningstid kan leda till att avbruten häckning.
- Giftspridning.
- Övergödning av vattenmiljön.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk 2017:
- Fisktärnan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.
- Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
- Artskyddsförordningen förbjuder import, export och försäljning av levande och döda
exemplar av fisktärna, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns
angivna i artskyddsförordningen).
- Fisktärnan är upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
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- Fisktärnan är upptagen i AEWA (African Eurasian Waterbird Agreement).
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Lämplig livsmiljö för arten på skär, vissa dock med begynnande igenväxning, finns i sjödelen
av Natura 2000-området. Den i stort sett totala frånvaron av rapporter av arten under senare tid
kan bero på att den försvunnit från området eller möjligen att observationer inte har
rapporterats. Innan detta är klarlagt anses bevarandetillståndet som oklart.
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A234 - Gråspett, Picus canus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Endast ett fynd av gråspett finns rapporterat under senare tid i Natura 20000-området
Rödvattnet-Majendal. Denna observation gällde en fågel under hösten.
Gråspetten häckar i grov björk- och aspblandad barrskog. Den förekommer från västra
Värmland-Uppland och norrut till sydöstra Lappland-södra Norrbotten, troligen även i östra
Pite och Lule lappmark. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring I Sverige.
Beståndet har vuxit sett i ett något längre tidsperspektiv, men av allt att döma varit relativt
konstant de senaste 10-15 åren, trots att utbredningsområdet vidgat sig söderut.
Populationsstorleken 2008-2012 uppskattades till 1300-2600 par.
Gråspetten rör sig över tämligen stora områden under häckningstiden, flera undersökningar
tyder på att det handlar om flera hundra hektar stora områden upp till 1000 hektar. Vintertid
kan den röra sig över ännu större stora områden; från Norge finns uppgifter om
födosöksområden på upp till 5 500 hektar.
För att den ingående arten gråspett ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av glesa blandskogsbestånd och barrbestånd
med rika inslag av grova lövträd.
- Tillgång till lämpliga boträd, främst grov asp men även tall, björk, rönn och gråal.
Kvarlämnade grova aspar på hyggen används ofta som boträd.
- Ljusöppna, solexponerade miljöer i skogen då arten livnär sig till stor del på myror och andra
marklevande insekter.
- Skogsbränder: på kort sikt genom insektsrikedomen på brandfältet och på lång sikt genom
bildandet av s.k. lövbrännor.
- Tillgång på områden med rik förekomst av död ved och vedlevande insekter som
alternativföda under vinterhalvåret, t.ex. alstrandskogar.
Bevarandemål
Gråspett ska förekomma regelbundet inom delområdena i Natura 2000-området. Delområdena
ska erbjuda lämplig livsmiljö för arten i form av relativt öppna, lövrika, äldre skogar med god
tillgång på insekter och grova träd, såsom asp.
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot arten:
- Det allt intensivare skogsbruket med allt mindre arealer obrukad skog gör att livsrummet
krympt kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Mer specifikt handlar det om
överföringen av naturlig, varierad skog till ensartade monokulturer av gran och tall, överföring
av lövdominerade bestånd till rena barrbestånd och skogsbrukets vana att städa bort merparten
döda och döende träd i skogen.
- Upphört skogsbete som minskat öppenheten i skogen i kombination med allt större
produktionskrav i form av tätare skogsplanteringar och ett generellt mycket hårdare utnyttjande
av skogen som råvarukälla, har lett till mycket negativa förändringar i skogens struktur och
artsammansättning.
- Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på landskapsnivå,
bidrar till att splittra beståndet.
- Flisning, vedhuggning och en allmän bortstädning av lövträd kan på ett mycket negativt sätt
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påverka förekomsten av lämpliga födosöksmiljöer och därmed vinteröverlevnaden.
- Eventuellt kan det ökade nedfallet av luftburet kväve och den därmed följande övergången
från bärris till kruståtel på hyggen medföra minskad förekomst av myror och därmed sämre
födotillgång.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk 2017:
- Gråspetten är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.
- Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
- I rådets förordning (EG) nr 338/97 regleras import och export samt försäljning av levande och
döda exemplar av gråspett. Sådan import och export samt försäljning får endast ske efter
tillstånd från Jordbruksverket.
- Gråspetten är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Området bedöms erbjuda lämplig livsmiljö för gråspett. Mycket få rapporter av arten kan bero
på att den förekommer sparsamt i området eller att observationer inte har rapporterats. Innan
detta är klarlagt och med beaktande av gråspettens krav på revirstorlek bedöms
bevarandetillståndet som oklart.
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A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Under senare tid har spillkråka noterats vid några tillfällen i Natura 2000-området RödvattnetMajendal. Bland annat har trummande individer hörts under våren.
Spillkråkan häckar i samtliga svenska län, dock fåtaligt i Norrlands inland. Arten är något av
en nyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen producerar ett
stort antal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur. Spillkråkan är en
stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över arealer i
storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden.
Populationsstorleken i Sverige 2008-2012 uppskattades till 18 000-32 000 par. En minskning
av populationen har skett med ca 25 % under de senaste 15 åren. Resultat baserat på
standardrutter i Värmland 2002-2013 visar också en minskande trend med avseende på
populationens storlek i länet.
Spillkråkan är rödlistad inom kategorin Nära hotad (NT).
För att den ingående arten spillkråka ska uppnå och bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd på
lång sikt bör nedanstående förutsättningar uppfyllas:
- Tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror (speciellt hästmyror i
rotrötad gran).
- Lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller bok med en stamdiameter i
brösthöjd som överstiger 30 cm för asp och 40 cm för tall.
Bevarandemål
Spillkråka ska förekomma regelbundet i delområdena i Natura 2000-området. Det ska finnas
lämpliga födosöks- och häckningsmiljöer i form av äldre barr- och blandskogar med inslag av
grövre asp och tall med god tillgång på insekter (bl.a. myror).
Negativ påverkan
Faktorer som utgör eller kan utgöra hot mot arten:
- Det moderna skogsbruket, vilket lett till minskad lövandel, ökad granandel och mer
homogena bestånd i främst södra och mellersta Sverige.
- Brist på lämpliga boträd på grund av en lägre medelålder i bestånden i intensivt brukade
trakter.
- Stubbrytning minskar förekomsten av hästmyror som är huvudfödokällan.
Se även beskrivning av negativ påverkan på områdesnivå.
Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk 2017:
- Spillkråkan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess ägg och bon.
- Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att avsiktligt störa fåglarna,
särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
- Artskyddsförordningen förbjuder import, export och försäljning av levande och döda
exemplar av spillkråka, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns
angivna i artskyddsförordningen).
- Spillkråkan är upptagen i Bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen
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(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Området erbjuder i flera delar lämpliga livsmiljöer för arten men är kanske inte ensamt
tillräckligt stort för att kunna erbjuda hela revir för arten. Området bör åtminstone ses som en
betydelsefull del av ett större område som totalt sett kan tillgodose artens krav på storlek på
hemområde. Bevarandetillståndet bedöms som oklart men troligen gynnsamt.
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A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
I Natura 2000-området Rödvattnet-Majendal har orre endast noterats vid ett tillfälle under
senare tid. Vid detta tillfälle hördes dock ett flertal spelande fåglar.
Orren häckar på hedar, mossar och i skogsmark samt i tidiga successionsstadier efter kalhyggen
och skogsbränder i hela landet utom på Öland. Arten har minskat kraftigt i Sverige de senaste
30 åren (48-65 %), men ökat de senaste 10 åren (4-38 %). Populationen har dock varit relativt
stabil de senaste 15 åren (tre generationer). Resultat baserat på standardrutter i Värmland 20022013 visar inte någon trend med avseende på populationens storlek i länet.
Populationsstorleken i Sverige 2008-2012 uppskattades till 129 000-222 000 par. Under
sommarhalvåret är födan varierad, där vegetabilier dominerar (bl.a. blåbärsblom är en viktig
komponent), medan björkknoppar är den viktigaste födan under vinterhalvåret. Liksom hos
övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas överlevnad. Arten
är en stannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 25-75
kvadratkilometer.
Bevarandemål
Betydelsen av artens förekomst i området har bedömts som obetydlig på biogeografisk nivå
(s.k. D-förekomst). Detta medför att några bevarandemål inte har satts för arten.
Negativ påverkan
Beskrivs ej på grund av D-förekomst.
Bevarandeåtgärder
Utgår beroende på D-förekomst.
Bevarandetillstånd
Eftersom artens förekomst i området har bedömts som obetydlig på biogeografisk nivå innebär
det även att någon bedömning av bevarandetillstånd inte har gjorts för arten.
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