Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630068 Agön - Kråkön

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut
områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och
habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. 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 finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte,
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex 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 i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta
regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet.
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på
webben eller kontakta en handläggare.
Kartor
Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.
Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje)
och Naturtyper (punkter).
Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gisservices.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630068 Agön-Kråkön
Kommun: Hudiksvall
Områdets totala areal: 4622,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-10-21
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Hudiksvalls kommun och statligt.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2002-01-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 2000-07-01, 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:
1220 - Sten- och grusvallar
1620 - Skär och små öar i Östersjön
3160 - Myrsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9030 - Landhöjningsskog
9050 - Näringsrik granskog
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1364 - Gråsäl, Halichoerus grypus
A108 - Tjäder, Tetrao urogallu
A190 - Skräntärna, Sterna caspia
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
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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 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:
Huvudsyftet med området är att bevara öarna med dess gamla skogar, främst tallskog samt
de naturtyper som finns zonerade vid öarnas strandområden och kringliggande grunda
marina miljöer.
Motivering:
Natura 2000-området Agön-Kråkön utgör ett stort sammanhängande och oexploaterat
skärgårdsområde med höga naturvärden. Skogen på öarna utgörs mestadels av tallskog
med många äldre träd i samt förekomster av död ved. Områden med andra skogstyper och
trädslag finns också representerade i form av partier med mycket gran eller triviallövträd.
Flera rödlistade arter och signalarter är kända från området, exempelvis ryl, vågig
sidenmossa, violettgrå tagellav, stjärntagging, violmussling, ullticka, trådticka och
raggbock. Skogens på många håll glesa, hällmarksartade struktur gynnar flera sällsynta
arter som är beroende av en hög solinstrålning och/eller ett tunt jordtäcke. Ett större
brandfält på Agön utgör också ett värdefullt inslag i områdets natur. Kustområdet hyser
också lämpliga biotoper för havsfågel såsom skräntärna och roskarl.
Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling.
Beskrivning av området

Agön och Kråkön är två stora skärgårdsöar med gamla fiskelägen. Båda öarna är kraftigt
kuperade och som mest når de 45 m ö.h. Liksom många andra öar i kustbandet är
jordlagren kraftigt påverkade av havet vilket bl.a. medför att marken är till två tredjedelar
täkt av starkt svallad och omlagrad morän. På många ställen är det omvandlat till
klapperstensfält, bitvis utformade som strandvallar, eller som grus- och sandfält.
Berghällar täcker ca en tredjedel av öarnas areal och är bevuxen av mer eller mindre gles
hällmarkstallskog. I sänkor och klippskrevor har små myrar och tjärnar bildats.
Skogen på öarna består till största delen av barrblandskog med ett lågt lövinslag, men de
skogsbevuxna bergimpedimenten är också framträdande. I vissa strandpartier i västlägen
återfinns skalgrus. Här avviker växtligheten markant från den annars relativt karga
vegetationen på öarna. Inslag av gamla träd, död ved och lövträd är vanligt förekommande
i många skogsbestånd. Stora delar av skogen på öarna växer på mager mark med tunt
jordlager, vilket resulterar i en relativt låg bonitet, som i vissa områden är på gränsen till
impediment. Detta har tillsammans med öarnas geografiska läge, sannolikt bidragit till att
många bestånd brukats i mycket ringa skala eller inte alls.
Sommaren 1997 drog en skogsbrand fram över de centrala delarna av Agön och skapade
ett ca 200 ha stort brandfält. Branden påverkade med varierande intensitet skog av alla
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åldrar, typer och boniteter. Sedan branden har inget skogsuttag gjorts inom brandfältet.
Det är i Gävleborgs län ovanligt, för att inte säga unikt med brandområden av denna
storlek där inget uttag av skog har skett, vare sig före eller efter branden.
På de mindre öarna som ingår i Natura 2000-området är naturen liknande som för de stora
öarna, d.v.s. de är till stora delar täckta av äldre skog med mycket tall.
Vad kan påverka negativt

Vid beskrivandet av sådant som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan
endast nu kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer
att identifieras i framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och
atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder.
Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan
vara tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan
vara avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är
tillståndspliktig eller inte.
Området är avsatt som naturreservat och är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder,
såsom skogsbruk etc., som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
För respektive naturtyp listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en negativ
påverkan.
Bevarandeåtgärder

Området är skyddat som naturreservat, vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden.
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura
2000-området. För att utveckla naturvärdena kommer området lämnas för fri utveckling.
Bevarandetillstånd

Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå gynnsamt
bevarandetillstånd.
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:
1220 - Sten- och grusvallar
Areal: 2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns på några ställen längs strandlinjerna hos öarna Agön och Tihällan.
Definition av naturtypen:
Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden. Många olika
successionsstadier förekommer. I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och
risvegetation eller en vegetation dominerad av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens
utformning är beroende av hur exponerad stranden är för vind och vågor. Naturtypen är
vanligen ohävdad.
Karakteristiska arter: Strandkvanne, strandbeta, strandkål, gultåtel, kvickrot, saltarv,
vejde, strandvial, strandråg, strandloka, strandglim och strandaster.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 2 ha. Stranden behåller sin karaktär och har en
naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av utbredningen hos de typiska
arterna för naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i ökad
pålagring av ruttnande alger vilket kan påverka artsammansättningen.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp förstör strukturen.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka strukturen.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. påverkar strukturen.
- Ökad temperatur riskerar att ändra artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1620 - Skär och små öar i Östersjön
Areal: 254,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns på flera platser i och omkring de mindre öarna som ligger söder om
Agön och Kråkön.
Definition av naturtypen:
Grupper eller enstaka mindre öar och skär i Östersjön. Öarna utgörs av urberg eller morän
samt ligger i ett exponerat läge och är i regel trädlösa. Även anslutande
undervattensvegetation ingår ner till de fastsittande makrovegetationens nedersta
djuputbredningsgräns.
Landvegetationen består av arter som är anpassade till torka, saltpåverkan och
vindexponering samt frånvaro av egentlig jordmån. Lavfloran är artrik och särpräglad.
Vegetationen på vissa öar är starkt påverkad av kvävet från fågelspillning. Kala bergytor
är vanliga. I de norra delarna av Östersjön medför landhöjningen en succession av många
olika vegetationstyper. På öarna kan mindre enstaka träd förekomma, såsom barrträd, men
även lövträd särskilt i Stockholms skärgård.
Öarna utgör viktiga häckningsplatser för fåglar och uppehållsplatser för sälar. I tillfälliga
eller permanenta hällkar förekommer speciellt anpassade växt- och djursamhällen.
Karakeristiska arter: Krypven, gräslök, strandkvanne, dansk skörbjuggsört, kärleksört,
andmat, trådnate, borstnate, saltgräs, krusskräppa, gul fetknopp, klibbglim,
kustbaldersbrå, strandveronika, kråkvicker, styvmorsviol, ullsläke, sudare, grönslick,
bergborsting, blåstång, kräkel, trådslick, gråsäl, tordmule, roskarl, tobisgrissla, silltrut,
labb, skräntärna, silvertärna, sillgrissla, Idotea balthica och blåmussla.
Bevarandemål
Arealen Skär och små öar i Östersjön (1620) ska fortsatt ligga kring 254,5 ha och bara
ändras av naturliga processer såsom landhöjningen. Vattenkvaliteten är god. Naturtypens
landdelar fortsätter att ha en mestadels öppen prägel. Populationerna hos de typiska
arterna för naturtypen ska inte minska påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i
minskat siktdjup vilket påverkar algzoneringen. Perenna brun- och rödalger täcks av
ettåriga fintrådiga alger. Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp påverkar artsammansättningen.
- Svall från fartyg kan påverka artsammansättningen.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka växt- och
djurlivet.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. påverkar artsammansättningen.
- Förekomst av mink och skarvkolonier kan påverka artsammansättningen.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
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- Ökad luft- och vattentemperatur kan påverka artsammansättningen.
- Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försurning av havet.
Det är ett hot mot en rad organismer, men framförallt alla marina arter som har ett yttre
eller inre skelett av kalk, som många växtplanktonarter, kräftdjur och musslor.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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3160 - Myrsjöar
Areal: 2,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen representeras av Tjärnen och två mindre tjärnar, belägna vid de södra centrala
delarna av Agön samt Draktjärnen på Drakön.
Definition av naturtypen:
Naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt vatten brunfärgat av torv eller
humusämnen och ett naturligt lågt pH. Vegetationen är gles och ofta bestående av
flytbladsväxter och akvatiska mossor. Stränderna är i huvudsak organogena med
myrvegetation, gles starr och flytande vitmossebestånd som i regel bildar gungflyn.
Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Myrsjöar är normalt relativt små (ofta <10 ha, sällan > 50 ha) och förekommer i hela
landet, framför allt på organogena och näringsfattiga jordar i myrrika områden samt i
skogslandskapet.
Myrsjöarna är naturligt lågproduktiva (fosforhalt <25µg/l). Vattnet är påverkat av
humussyror, naturligt surt (ofta pH <6,2) och brunfärgat (ofta >100 mg Pt/l). Sjöar med
lång omsättningstid som har klarare vatten/ lägre färgtal, men upprätthåller karaktärsarter,
strukturer och funktioner ingår i naturtypen.
Myrsjöar som är påverkade av försurning och ökad humusbelastning ingår i naturtypen
eftersom sjöns karaktär ofta består.
Sjöar som sedan länge varit sänkta eller dämda och upprätthåller
vattenståndsfluktuationer med naturlig säsongsvariation ingår i naturtypen. Däremot bör
sjöar som regelbundet regleras inte ingå i typen eftersom den karaktäristiska
gungflyvegetationen påverkas negativt av onaturliga vattenståndsförändringar.
Karakteristiska arter: Trådstarr, sumpstarr, flaskstarr, vattenklöver, dvärgnäckros, vit
näckros (underarterna vit näckros och nordnäckros), vitag, dvärgigelknopp, dvärgbläddra,
hornvitmossa, flytvitmossa, rufsvitmossa, purpurkrokmossa och penselkrokmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen myrsjöar (3160) ska fortsatt ligga kring 2,7 ha. Sjöarna har en
naturlig ostörd hydrologi och vattenkvalitén är god. Omgivande strandvåtmarker och
strandskogar är intakta. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de för naturtypen
typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Dikning av omgivande våtmark och gungfly.
- Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi, lokalklimat och
struktur i strandzonen.
- Reglering påverkar vattennivåer och fluktuationer. Överdämning och/eller låga
vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i strandzonen.
Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder.
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- 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 punktkälla, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan
verksamhet riskerar att försämra vattenkvaliteten.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna
för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura (ickeantropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är
anpassade till naturligt sura förhållanden.
- Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i
diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka
vandringshinder.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 14,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Habitatet är heterogent och omfattar ombrotrofa och minerotrofa, fattiga till intermediära,
öppna eller mycket glest trädbevuxna myrar. De myrtyper eller myrelement som kan
inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig mosse,
plana (topogena) kärr, sluttande (soligena; lutning >3%) kärr – i synnerhet backkärr
(lutning >8%) – 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 p.g.a. luftvävnad i rotsystemet flyter på vatten eller lös gyttja,
inkluderas oavsett torvdjup.
Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av mindre tuvbildningar.
Trädskikt bestående av träd högre än tre meter får inte ha mer än 30% krontäckning.
Två undergrupper kan urskiljas:
- Svagt välvda mossar
- Kärr och gungflyn (kan indelas i fattiga och intermediära för uppföljningen)
Naturlighetskriterier: Myrens hydrologi och hydrokemi får inte vara starkt generellt
påverkad av antropogena ingrepp. Slåtter kan bedrivas. Reversibla, mindre ingrepp som
orsakat lokal störning i begränsade delar av myren kan medges.
Karakteristiska arter: Strängstarr, trindstarr, trådstarr, dystarr, sumpstarr, flaskstarr,
kråkklöver, tagelsäv, kärrdunört, klockljung, kärrull, myggblomster, vattenklöver,
myrlilja, kärrspira, vitag, brunag, dybläddra, dvärgbläddra, fetbålsmossa, stor skedmossa,
guldspärrmossa, röd skorpionmossa, korvskorpionmossa, klubbvitmossa, flytvitmossa,
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa och krokvitmossa.
Bevarandemål
Våtmarkerna är opåverkade av mänskliga ingrepp och har en relativt naturlig hydrologi.
Området har kvar sin öppna karaktär och arealen öppna mossar och kärr är även
fortsättningsvis kring 14,9 ha. De typiska arterna som hör till naturtypen minskar inte på
ett påtagligt sätt.
Negativ påverkan
- Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra
markavvattnande åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens hydrologi och
hydrokemi, vilket kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller
fastmarksmiljöer kan påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning ökad
igenväxning och erosion.
- Torvbrytning är ett hot som riskerar att öka i takt med efterfrågan på torv som
energikälla och jordförbättringsmedel.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan
på den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
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- 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 ut
på myren.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska
substanser i naturtypens närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom
transport med tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras
med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.
- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller
indirekt förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9010 - Taiga
Areal: 623,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Stora delar av skogen på de större öarna i Natura 2000-området är klassade till naturtypen
västliga taiga (9010). Naturtypen består bl.a. av brandfältet på Agön samt en
talldominerad strandskog som löper runt huvuddelen av öarna.
Brandfältet är från 1997, då en fjärdedel av Agön brandhärjades. Branden påverkade såväl
ung som medelålders och äldre skog av olika boniteter och skogstyper och med
varierande intensitet. Att branden gått fram olika hårt i området och att skog av olika ålder
påverkats av branden ger en mycket intressant diversitet. Området kommer att erbjuda
värdefulla livsmiljöer för bl.a. en lång rad insekter och svampar, under en lång tid
framöver.
Den talldominerade strandskogen utgörs av gles naturskog på torr och mager mark, ibland
ren hällmarkskog. Skogen är skiktad, olikåldrig och har stort inslag av mycket gamla
tallar. Många av tallarna är 300-350 år. Enstaka spår av mänsklig påverkan i form av
gamla stubbar förekommer men är sällsynta. Många av de gamla tallarna visar spår av
flera, sannolikt lättare bränder. Död ved i form av stående och liggande döda träd i olika
nedbrytningsstadier förekommer. På många ställen finns spår av reliktbock.
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer i boreal-boreonemoral zon på torr-blöt och näringsfattignäringsrik mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Enstaka områden finns i
kontinental region. 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.
Kvalitetskriterier: 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, huvudsakligen
brand/naturvårdsbränning, i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även
områden i yngre successionsstadier ingå om de utgör ett väsentligt värdehöjande
komplement. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i
yngre successionsstadier.
Skogens hydrologi ska inte vara 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.
Karakteristiska arter: vårtbjörk, glasbjörk, ljung, kruståtel, kråkbär, skogsfräken, linnea,
ekorrbär, harsyra, gran, tall, asp, skogsstjärna, blåbär, lingon, stor kvastmossa, vågig
kvastmossa, husmossa, väggmossa, garnlav, gulvit renlav, grå renlav, fönsterlav, lunglav,
skrovellav, lappticka, veckticka, kandelabersvamp, rosenticka, doftticka, granticka,
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ullticka, stor aspticka, rynkskinn, skogslämmel, mindre hackspett, lavskrika och tretåig
hackspett.
Bevarandemål
Utbredningen av västlig taiga är minst 623,7 ha. Trädskiktet är flerskiktat och har en
naturlig föryngring. Gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier finns i området.
Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Exploatering.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller
borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar
lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att
utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
dikning, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
förändras. Detta gäller större markskador.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör
fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer allt mer
isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp
genom avverkningar.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning,
vind och angrepp av insekter och svamp.
- Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har
påverkat förekomst av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är invasiva främmande arter som
har potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9030 - Landhöjningsskog
Areal: 3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Några mindre områden som klassats till naturtypen finns i Natura 2000-området på
Kråkön och Agön.
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer längs kusten från Uppland och norrut. Den finns i flacka
områden från Östersjöns normalvattenläge till 3 m ö.h. Trädskiktets krontäckningsgrad är
30-100% och barr- och/eller triviallöv utgör minst 50% av grundytan.
Kvalitetskriterier: Skogen som ingår i naturtypen skall vara naturskog eller likna
naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer och vara naturligt föryngrad primärskog. Den
kan ha påverkats av t.ex. bete, plockhuggning eller naturlig störning. I de sena
successionsstadier som ingår ska det finnas gamla träd och död ved. Kontinuitetsbrott
eller skogsbruksåtgärder kan ha förekommit, men området i sin helhet liknar naturskog
m.a.p. egenskaper och strukturer.
Naturtypen förekommer i ett landskap där en stor del av successionsstadier såsom
stränder, strandängar, busksnår och primärskogar samt våtmarker i olika
utvecklingsstadier finns representerade. I takt med landhöjningen koloniserar de olika
ingående miljöerna successivt nya områden. Naturlig dynamik präglar naturtypen.
De lägst liggande primärskogarna utgörs ofta av örtrika lövskogar. Längre upp har
barrträd börjat etablera sig och olika blandskogstyper uppstår. Högst upp från stranden
finns barrskogar vars jordmån utlakats i sådan mån att den influens brackvattnet haft inte
längre gör sig påmind och om inte jordarten i sig är näringsrik så är vegetationen typisk
för näringsfattiga förhållanden.
Karakteristiska arter: Gråal, glasbjörk, hönsbär, kruståtel, kråkbär, nordkråkbär, havtorn,
en, hässlebrodd, pors, hägg, stenbär, sälg, gråvide, krypvide och rönn.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen landhöjningsskog (9030) fortsätter vara kring 3 ha.
Trädskiktet är olikåldrigt. Gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier finns i
området. Busk- och trädskiktets sammansättning och strukturer styrs av naturliga
störningar och den pågående successionen. Ingen påtaglig minskning av populationerna
hos de typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga, t.ex. för bebyggelse, friluftsanläggningar och hamnar.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller
borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar
lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att
utveckla något annat naturvärde.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
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- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har t.ex. vissa kväveföreningar
den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande
och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning,
klimat- och väderfenomen, isskjuvning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, t.ex. älg och
annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter som
ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och
faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9050 - Näringsrik granskog
Areal: 2,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns representeras på Agön, i ett stråk längs stranden vid östra sidan av
Storhamnsviken. Den näringsrika granskogen växer på lite friskare och bördigare marker
och i skyddade lägen. Inslaget av lövträd som sälg och asp är påtagligt. Beståndsåldern är
100-150 år. Den döda veden utgörs av klenare lågor.
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik
brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma.
Naturtypen ligger ofta i sänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller
rörligt markvatten men kan även förekoma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad
är normalt 50-100%, och gran utgör minst 50% av grundytan. Utöver gran kan samtliga
inhemska trädslag förekomma.
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativ 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.
Egenskaper och strukturer som är typiska för natur-skog finns normalt även i yngre
successionsstadier.
Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan
klassas som näringsrik granskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma
efter ett kontinuitetsbrott.
Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.
Fältskiktet är i huvudsak präglat av näringsrika förhållanden och är välutvecklat och
artrikt. Det finns både en högört- och en lågörtvariant. Epifytfloran kan vara rik. Där
grundvattenytan ligger högt och där genomsilning eller översilning av marken äger rum är
faunan av ryggradslösa djur och floran särskilt rik.
Karakteristiska arter: Nordisk stormhatt, trolldruva, blåsippa, norna, skärmstarr, torta,
dvärghäxört, kärrfibbla, guckusko, tibast, skogsnäva, springkorn, vårärt, skogstry,
strutbräken, bergslok, hässlebrodd, ormbär, måbär, stinksyska, lundarv, skouggviol,
sammetsgräsmossa, hårgräsmossa, hasselmossa, vågig praktmossa och kranshakmossa.
Bevarandemål
Arealen näringsrik granskog är minst 2,9 ha. Gamla träd och död ved i olika
nedbrytningsstadier finns i området. Områdets hydrologi bibehålls oförändrad. Ingen
påtaglig minskning av de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7303-2016

Sida
16 av 30

borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar
lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att
utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är ras,
översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av
vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har
potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 1,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns utspridd i tre mindre partier på Agön och Kråkön. Två av dessa ligger
inom nära avstånd till strandlinjen.
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig-blöt. Det finns en påverkan från
högt grundvatten och översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på
mineraljord, tunna torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv/vasstorv.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100 %, och ask/triviallöv (var för sig eller
tillsammans) med undantag av fjällbjörk utgör minst 50 % av grundytan. I södra och
mellersta delarna av landet utgörs trädskiktet ofta av klibbal och ibland ask. Längre norrut
finns mest gråal och glasbjörk och allra längst i norr även asp. Videarter kan förekomma i
både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.
Kvalitetskriterier: 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.
Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier.
Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.
Framförallt de översilade skogarna kan hysa en mängd rödlistade arter.
Karakteristiska arter: klibbal, gråal, glasbjörk, grenrör, madrör, missne, tuvstarr,
trindstarr, spädstarr, rankstarr, repestarr, tågstarr, ask, svärdslilja, strandklo,
fackelblomster, topplösa, gråvide, grönvide, besksöta, kärrbräken, kärrskedmossa,
kärrkammossa, källpraktmossa, fransvitmossa, klyvbladsvitmossa, spärrvitmossa,
spärrvitmossa och knoppvitmossa.
Bevarandemål
Arealen av Lövsumpskog ska vara minst 1,9 hektar. Naturtypen har en naturlig ostörd
hydrologi. Sumpskogens träd har en varierad åldersstruktur. Död ved i olika former,
inklusive levande träd med döda träddelar förekommer. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs
eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de
påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantaget kan finnas där åtgärden syftar
till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
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plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Störd hydrologi genom t.ex. dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög grad får sin
karaktär av det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
- Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att hydrologin
påverkas med följd att naturmiljön ändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismgruppers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Visas kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna knutna till naturtypen förekommer ofta bara i några få
stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i
landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas
habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av vissa
skadeorganismer. Älg och annat vilt kan förhindra föryngringen av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de förs in.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 36,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Skogsbevuxen myr finns representerad i området i ett flertal utspridda mindre fuktstråk.
Naturtypen omges i regel av skog eller öppnare våta miljöer såsom sjöar, mossar och kärr.
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig–blöt med högt
liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga–intermediära.
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100%. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp
och näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag.
Kvalitetskriterier: 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.
Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier.
Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning,
torvtäkt e.d.
Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.
Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter
som kräver båda miljöerna.
Karakteristiska arter: Brunven, glasbjörk, gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr,
kråkbär, brakved, blåtåtel, gran, tall, skvattram, hjortron, tranbär, odon, kärrviol,
krattvitmossa, granvitmossa och sumpvitmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är oförändrad kring 36,6 ha och dess funktioner (hydrologi,
död ved) finns. Den skogsbevuxna myren saknar tecken på mänsklig påverkan och
processer tillåts fortskrida med en naturlig dynamik. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan kan hydrologin
påverkas negativt.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller
borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar
lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att
utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
plantering och användandet av främmande trädslag.
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- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och
lavar.
- Torvtäkt.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen,
översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel
älg och annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter
som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran
och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1364 - Gråsäl, Halichoerus grypus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Gråsälen är havslevande. Under pälsömsningen i maj-juni söker sig sälarna i stor
utsträckning till traditionellt utnyttjande tillhåll där de ligger på skär och kobbar.
Reproduktion och spridning:
I Östersjön föder gråsälshonan en unge (kut) i månadsskiftet februari–mars. Många
gråsälskutar föds på isen i Bottenviken, Norra Kvarken eller Finska viken, men en stor
andel kutar föds också på land i Stockholms skärgård, på Åland eller i Estland. Gråsälarna
på västkusten har observerats med kutar både under vårvintern och på hösten. Ungarna
diar i cirka tre veckor. Könsmognaden inträder hos honorna nor-malt under det 5:e eller 6:
levnadsåret.
Gråsälen kan röra sig över stora arealer, upp mot eller över 10 000 km2, och kan således
förflytta sig från svenska till finska eller estniska kusten från ett år till ett annat.
Övrigt:
Gråsälar äter huvudsakligen fisk även om unga gråsälar också äter kräftdjur och mollusker
(musslor, snäckor). Gråsäl är inte specialiserad i sitt födoval utan äter mest stimfisk och
bottenlevande fisk som strömming, tånglake och flundror, men även lax, sik och torsk
m.fl. I genomsnitt konsumerar en gråsäl föda motsvarande 2–3 % av sin kroppsvikt
dagligen, dock varierar intaget med födans näringsinnehåll. Konsumtionen är högst under
senhösten då djuren bygger upp späcklagret inför vintern.
Bevarandemål
Gråsäl ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som kan påverka arten negativt:
- Drunkning i fiskeredskap är den vanligaste dödsorsaken bland gråsälar idag och drabbar
främst unga, oerfarna sälar. Den totala bifångsten av gråsäl beräknas för samtliga fisken
till minst 400 djur bara i Sverige. För Östersjön som helhet riskerar därför bifångsterna av
gråsäl närma sig minst 1 000 (eller ca 8 %) djur per år. Detta överstiger markant de nya
miljömålens krav om att senast år 2010 ska de årliga totala bifångsterna av marina
däggdjur uppgå till maximalt 1 % av respektive bestånd.
- Idag har frekvensen av de flesta av sjukdomsskadorna orsakat av miljögifter minskat
betydligt i omfattning. Fortfarande är dock frekvensen högre i Östersjön än i de Atlantiska
populationerna. Alarmerande är emellertid att frekvensen av tarmsår stadigt ökat bland
gråsälarna sedan slutet av 1980-talet och idag är det den vanligaste dödsorsaken efter
drunkning i fiskeredskap. Tarmsåren orsakas av parasiter (hakmask) som penetrerar
tarmen och orsakar bukhinneinflammation. Tarmparasiter är inget ovanligt bland vilda
djur men att det får så allvarliga konsekvenser är sällsynt. Orsaken är fortfarande inte
riktigt kartlagd men tros ha samband med nedsatt immunförsvar hos sälarna vilket
sannolikt orsakas av ett nytt ännu okänt miljögift. Nya gifter som kommer ut i miljön,
vars effekter fortfarande är okända, kan utgör ett allvarligt hot mot gråsälarna och många
andra marina organismer även i framtiden.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7303-2016

Sida
22 av 30

- Gråsälen är i behov av skyddade områden bl.a. under pälsömsningen. Störning vid de
traditionella samlingsplatserna, liksom störning av sälar med ungar under våren är en del
av ett framtida tänkbart hot.
- Det finns en risk att brist på fisk, åtminstone vintertid i södra Östersjön, kan komma att
bli en begränsande faktor för gråsälen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. I området finns ett av länets största gråsälkolonier.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7303-2016

Sida
23 av 30

A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tjädern kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver arten
vintertid 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.
Spridningsförmåga:
Tjädern är en stannfågel.
Arten rör sig normalt inom ett område i storleksordningen 25 km2.
Bevarandemål
Tjäder ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens fortlevnad. Tjädern har emellertid
starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i södra och mellersta Sverige
där betydande populationsnedgångar konstaterats. Det allvarligaste hotet i
skogsbrukslandskapet är de förändringar som skett och fortfarande sker på landskapsnivå,
t.ex. fragmentering och tillkomsten av stora arealer med monokulturer av tall och gran
som aldrig tillåts bli biologiskt mogna.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A190 - Skräntärna, Sterna caspia
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Skräntärna behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, vilket i svenska vatten främst är
abborre, mört och strömming. Den fiskar framför allt i grunda kustområden eller i
kustnära (inom 30-40 km) sjöar. Lämplig plats för bobygge är flacka, vegetationsfattiga
sandrevlar eller klippöar i havsbandet (egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken,
även Vänern). Arten häckar företrädesvis i koloni.
Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig
under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden. Häckningslokalen
och dess omgivande arkipelag bör sakna fyrfota rovdjur, framför allt mink.
Arten är långlivad med relativt låg reproduktion.
Spridningsförmåga:
Under häckningen kan födosökande skräntärnor uppsöka fiskrika vatten åtskilliga mil från
boplatsen.
Skräntärnan övervintrar i tropiska Västafrika, där floden Nigers inlandsdelta i Mali är
särskilt betydelsefullt.
Bevarandemål
Skräntärna ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Mänsklig störning på häckningslokalerna under maj – juli/augusti, främst orsakat av
friluftsliv (landning av båtar på häckningsskär, badande folk etc.) kan få tärnorna att
överge sina häckningsplatser. Etablering av mink på de öar eller i de skärgårdsområden
där arten häckar är ett ökande problem. Försämrad tillgång på lämplig fiskföda i
innerskärgårdsområden och kustnära sjöar kan innebära hot mot föryngringen.
Igenväxning av träd och/eller buskar på de öar som arten häckar på kan medföra att ön
överges.
Spridning och ackumulering av miljögifter i akvatisk miljö har negativa effekter på
häckningsutfallet. Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett
framtida hot.
Beskattning av arten under flyttningen genom Europa och framför allt i
övervintringsområdena i tropiska Afrika, vilket kan innebära ett långsiktigt hot mot
bestånden.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7303-2016

Sida
25 av 30

A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt
störningsfria häckningsplatser.
För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden; framför allt mink
och räv bör hindras nå häckningsplatserna.
Spridningsförmåga:
Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i storleksordningen 1-5 km2.
De nordiska fisktärnorna övervintrar huvudsakligen längs kuststräckan mellan Västafrika
och Godahoppsudden.
Bevarandemål
Fisktärna ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
I innerskärgårdarna och större insjöar, t.ex. Mälaren, medför ökad båttrafik och
expanderande friluftsliv stora störningar. Ohävd och igenväxning kan leda till att viktiga
häckningsplatser försvinner.
Lokalt kan förekomst av mink leda till att kolonier försvinner. Spridning och
ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet.
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt till
störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs
rovdjursfria områden framför allt frånvaro av mink och räv.
Spridningsförmåga:
Under häckningen födosöker silvertärnorna inom ett område i storleksordningen 25 km2.
Arten övervintrar längs södra Afrikas kust och i Södra Ishavet.
Bevarandemål
Silvertärna ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
I skärgårdarna medför ökad båttrafik och expanderande friluftsliv lokalt stora störningar.
Ohävd och igenväxning av tidigare öppna kust- och skärgårdsområden kan leda till att
viktiga häckningsplatser försvinner. Spridning och ackumulering av miljögifter har
negativa effekter på häckningsutfallet. Lokalt kan förekomst av mink leda till att arten
försvinner.
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Födosöker ofta lågt i
träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter hästmyror.
Tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller bok. I södra
och mellersta Sverige råder ingen uttalad brist på lämpliga häckningsträd, däremot kan
tillräckligt grova stammar saknas i stora delar av Norrland där skogsbruket är mera
intensivt och tillväxten sämre. För att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i
brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i
Småland 115 år, Uppland 170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år.
Spillkråkan 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 som ej själva förmår mejsla ut sitt bo.
Spridningsförmåga:
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. I
Norrlands inland är artens hemområden troligen betydligt större än i södra Sverige.
Bevarandemål
Spillkråka ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Det största hotet mot spillkråkan är skogsbruket och näringens allt större krav på
skogsråvara. Minskad lövandel, ökad granandel och mera homogena bestånd i södra och
mellersta Sverige missgynnar arten.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör att tillgången på lämpliga
boträd minskar.
Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på hästmyror missgynnas den med
största säkerhet av stubbrytning och GROT-uttag.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i tidiga
successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar arten på
kala skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen.
Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas
överlevnad.
Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer
varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent.
Spridningsförmåga:
Arten är en stannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 25-75
km2.
Bevarandemål
Orre ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Under 1800-talet förekom orren t.ex. tämligen allmänt till allmänt på de stora ljunghedar
som då fanns i södra Sverige. I takt med att skogsarealen ökat och ljunghedarna
försvunnit har orren minskat i flera områden. Negativt för orren har även varit
försvinnandet av skogsbetet, genom att skogen blivit allt tätare och därigenom allt sämre
som födosöksmiljö.
De stora brandfält med efterföljande lövuppslag som förr med regelbundna intervall
skapades i den boreala zonen, och som var mycket gynnsamt habitat för orren, saknas
numera nästan helt eftersom naturliga bränder som regel snabbt blir släckta. I viss mån
har orren erhållit en ersättningsbiotop i det storskaliga kalhyggesbruket, men med den
inskränkningen att det efterföljande lövuppslaget som regel röjs och gallras bort och
ersätts med barrträd.
Totalt sett finns ej något hot mot artens fortlevnad i Sverige. Under storhyggestiden på
1960- och 1970-talen gynnades orren kortvarigt, speciellt i norra Sverige. Numera
missgynnas orren troligen eftersom dagens hyggen har mindre areal och dessutom inte är
lika ”öppna” som tidigare p.g.a. naturvårdshänsyn. Ytterligare en bidragande orsak till att
orren får allt svårare att upprätthålla starka bestånd är att småjordbruken i skogsbygderna
läggs ned och skogsplanteras i en mycket stor omfattning.
I södra Sverige är omloppstiden för hyggen och ungskogar alltför kort för att kunna hysa
livskraftiga bestånd. Skogarna i södra Sverige är dessutom alltför täta för att passa orren.
Särskilt i Götaland och Svealand har märkbara populationsminskningar konstaterats den
senaste tioårsperioden. I Stockholms skärgård är orren numera närmast totalt försvunnen.
Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de senaste 50 åren blivit allt ovanligare
genom skogsbrukets ändrade inriktning mot ensartade produktionsbarrskogar. Detta
missgynnar orren som bl.a. är mycket beroende av björkens knoppar vintertid.
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