Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630166 Axmar – Gåsholma

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
SE0630166 Axmar-Gåsholma
Kommun: Gävle och Söderhamn
Områdets totala areal: 5599,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-04-19
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Skogsbolag, privat, statligt.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1998-01-01, regeringsbeslut M97/4407/4, pSCI: 1998-01-01, 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:
1110 - Sandbankar
1130 - Estuarier
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1150 - Laguner
1160 - Stora vikar och sund
1170 - Rev
1220 - Sten- och grusvallar
1620 - Skär och små öar i Östersjön
1630 - Strandängar vid Östersjön
1640 - Sandstränder vid Östersjön
3160 - Myrsjöar
3260 - Mindre vattendrag
6110 - Basiska berghällar
7140 - Öppna mossar och kärr
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7230 - Rikkärr
9010 - Taiga
9030 - Landhöjningsskog
9070 - Trädklädd betesmark
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
91E0 - Svämlövskog
1364 - Gråsäl, Halichoerus grypus
A002 - Storlom, Gavia arctica
A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
A223 - Pärluggla, Aegolius funereus
A234 - Gråspett, Picus canus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A241 - Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
A338 - Törnskata, Lanius collurio
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:
Den relativt oexploaterade kuststräckan inklusive de marina miljöerna, vilken hyser flertalet
naturtyper som tas upp i art- och habitatdirektivt samt den art- och individrika fågelfaunan i
området.
Motivering:
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Områdets kustanknutna naturtyper tillsammans med den gamla naturskogsartade skogen och det
rika fågellivet gör att området sammantaget har höga naturvärden. Områdets storlek och dess
orördhet bidrar också till värdena.
Prioriterade åtgärder:
Framtagande av ett nytt beslut med skötselplan för Axmar naturreservat.
Beskrivning av området

Området utgörs av Axmar, Gåsholma och Svartstensudden naturreservat, vilka är belägna vid ett
stort skärgårdsområde längs södra bottenhavskusten mella Söderhamn och Gävle. Området är till
övervägande del oexploaterat och har höga naturvärden både knutet till havet och landmiljöerna.
De marina miljöerna hyser höga värden bl.a. i form av den stora variationsrikedomen av olika
habitat (mjukbottnar, hårdbottnar, olika exponeringsgrad för havsströmmar och vågor etc.), de
artrika växtsamhällena, som uppväxtområden för fisk och som miljö för olika kustfågelarter.
Inom området förekommer sju olika marina Natura 2000-naturtyper samt flera kustanknutna
strandnaturtyper. Exempel på utbredda alg- och kärlväxtarter är fjäderlick, ullsläke, violettslick,
ishavstofs, trådslick, grönslick, axslinga, höstlånke, borstnate och hårdsärv. Inslag finns av bl.a.
blåstång, smaltång och rödblad.
Vid en undersökning av fiskyngel och undervattensvegetation i några av områdets grunda vikar
(Natura 2000-naturtyperna laguner (1150) och stora vikar och sund (1160)) påträffades,
storspigg, löja, abborre, småspigg, elritsa samt björkna/braxen. Vegetationen utgjordes där av
arter som havsnajas, borstnate, knoppslinga, rödsträfse, ålnate, hårsärv, hjulmöja, höstlånke och
borststräfse.
Exempel på fågelarter som häckar i området är grågås, svärta, småskrake, fisktärna, skrattmås,
silvertärna, fiskmås, rödbena, strandskata, vigg, gråtrut och storskarv. Bland vattenlevande
småkryp som påträffats utbrett i området kan nämnas blåmussla, östersjömussla, Gammarus spp.,
minigråsugga, nattsländor spp., fjädermyggor spp., tångbark och klubbpolyp.
I området har det tidigare bedrivits ett aktivt skogsbruk i en stor del av skogarna på fastlandet
och på några av de stora öarna. Naturskogar med höga naturvärden finns mestadels på öarna,
men också i mindre delar på fastlandet. Bland rödlistade arter och signalarter som påträffats i
området kan nämnas knärot, flera olika låsbräkenarter, grentaggsvamp och rynkskinn.
På flera av öarna växer primärskogar som har få spår av någon mänsklig påverkan. På flera
platser förekommer naturskogsartad tallskog. Området domineras av storblockiga marker och
många av stränderna och öarna är sönderbrutna och svårtillgängliga. Vegetationen längs
stränderna är präglad av den pågående landhöjningen och i de flacka delarna finns ofta en
gradient med vegetation i olika successionsstadier. På de större öarna Kusön och Gåsholmen
fanns tidigare bofast befolkning, men i dag nyttjas byggnaderna endast som fritidshus. Spår efter
ängs- och åkerbruk finns på öarna, men dessa marker har till stor del vuxit igen eller planterats
med skog. En betad yta finns fortfarande kvar på Kusön i anslutning till stugområdet i norra
änden av ön.
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.
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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. Områdets rika förekomst av
mink samt i viss utsträckning igenväxning av fågelöar tas upp som hot mot områdets häckande
havsfågelarter i 2007 års kustfågelinventeringen för Gävleborgs län.
För respektive ingående Natura 2000-naturtyp- och art listas exempel på åtgärder som skulle
kunna innebära en negativ påverkan.
Bevarandeåtgärder

Området är skyddat som naturreservat, vilket är en viktig bevarandeåtgärd. Ett nytt
reservatsbeslut för Axmar, vilket även inkluderar en utvidgning av reservatsområdet, är under
utarbetande. Nytt för området är också att i princip all mark inom Axmars naturreservatet, där det
tidigare bedrevs skogsbruk, numera är inslöst av staten och framöver kommer att skötas med en
naturvårdsinriktning. Exempel på skötselåtgärder som kan bli aktuella framöver är avverkning av
bestånd med contortatall och bekämpning av vresros samt naturvårdsbränning. Skyddsjakt av
mink har pågått regelbundet i området och förväntas även framöver kunna genomföras.
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:

1110 - Sandbankar
Areal: 175,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns i ett större område mellan Kusön, Kusö kalv och Granskärsrabbarna i
områdets norra del. Vid en undersökning 2008 utgjordes växtligheten här främst av kransalger,
men även kärlväxter och makroalger. Sand var den dominerande bottentypen.
Makroalgsamhällena på stenar och block inkluderade blåstång, både smal- och bredbladig
variant. Generellt täckte växtligheten ca 50 % av bottnarna ned till 3-4 m djup även om
kransalgerna kunde bilda heltäckande ängar. Under 4-5 m djup var sandbottnarna kala.
Definition av naturtypen:
Bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt vatten, med
ett maximalt djup på ca 30 meter under havsytan. Bankarna består i huvudsak av sandiga
sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, t.ex. ler, grus inklusive skalgrus,
sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt från omgivande bottenområden.
Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer för både mjuk- och hårdbottenlevande
arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller täckta av sjögräs och/eller makroalger. De
bankar som är belägna längre ut från kusten har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta som
refug för marina arter som trängts bort från mer kustnära områden.
Trålning och/eller sandsugning kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Borstnate, skruvnating, hårsärv, bandtång, borststräfse, havsrufse,
storlom, smålom, sjöorre, sjökockar spp., mindre havsnål, skrubbskädda, rödspotta, lerstubb,
sandstubb, tångsnälla, kamsjöstjärna, lyrsjöborre, vanlig hjärtmussla, skev hjärtmussla,
nätsnäcka, östersjömussla, vanlig sandmussla, skorv, ålgräsros och rovborstmask.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Arealen sandbankar är minst 175,7 ha. Vattenkvalitet och strömförhållanden är goda.
Artsammansättningen är naturlig. 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 minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Uppförande och drift av konstruktioner, t.ex. vindkraftverk och rörledningar.
Substratförhållandena blir härigenom förändrade. Strömförhållandena kan påverkas. Under
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uppförandestadiet störs botten och uppvirvling av bottensediment kan störa
primärproduktionen. Fiskar kan påverkas negativt av vibrationer som uppstår nära snurran på
vindkraftverk. Vindkraftverk påverkar även fåglar negativt genom att t.ex. dykande fåglar
undviker vindkraftverk och förlorar då födosöksområden och rastlokaler. Flyttfåglars
navigeringsförmåga kan även påverkas av vindkraftverk.
- Utsläpp av olja och kemikalier. Närliggande fartygsleder innebär stor risk för
oljeutsläpp/läckage. Många fågelarter, t ex alfåglar, påverkas av oljeutsläpp både direkt och
indirekt genom påverkan på bottenfaunan.
- För stort uttag av fisk påverkar artsammansättningen och kan orsaka förödande
kaskadeffekter neråt i födokedjan.
- Fiske med ickeselektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot däggdjur,
fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Sandtäkts- och muddringsverksamhet kan påverka t.ex. ålgräsängar och dess
artsammansättning.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra 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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1130 - Estuarier
Areal: 1,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Flod och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både marina
och limniska miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet. Naturtypen har en komplex
artsammansättning med såväl djur som växter av marint-, limniskt och brackvattensursprung.
Minskad strömhastighet bidrar till en ansamling av finare sediment som ofta formas till
vidsträckta sand- och gyttjebankar. I områden där strömningshastighet avtar avlagras största
delen av det transporterade materialet och ett delta kan bildas.
Östersjöns brackvattensestuarier, som inte påverkas av tidvatten, utgör en undergrupp till
naturtypen. Estuarier är ett mosaikartat biotopkomplex som är rikt på olika slags
växtsamhällen, och utgör en viktig livsmiljö för exempelvis fågel- och fiskarter.
Medelvattenstånd utgör gränsen för estuariet mot land. Gränsen uppströms vattendraget utgörs
av vattendragets mynning. Gränsen mot havet ligger vid ett djup på 6 meter och/eller där
skyddande land upphör.
Vattendraget bör ha en årsmedelvattenföring > 2 m3/s.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Hornsärv, gul näckros, dvärgnäckros, vit näckros, nordnäckros, trådnate,
gäddnate, borstnate, hårnating, blåsäv och dvärgbandtång.
Bevarandemål
Arealen estuarier ska vara minst 1,6 ha. Vattenkvaliteten är god. Vattenflödet genom
naturtypen är naturligt och salthalten varierar. Naturliga sedimentationsprocesser gör att det
över lång tid sker en ständigt pågående deltabildning. 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 minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med plank-toniska larvstadier att bottenfälla.
- Skogsavverkningar i strandnära lägen. Avrinningen från land kan öka tillförseln av
näringsämnen till vattnet.
- Läckage av näringsämnen från jordbruket.
- Kvävenedfall.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den biologiska
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mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddring och dumpning av muddringsmassor.
- Vattenregleringar.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc.
- Friluftsliv, vilket kan störa t ex häckande fåglar.
- Båttrafik, som orsakar utsläpp av giftiga substanser, svall, turbulens, och erosion i de grunda
vattenmassorna.
- Industriell verksamhet, t.ex. skogsindustrier, som ofta förläggs till mynningsområden på
grund av behovet av sötvatten i processerna.
- Ansamling av fibrer och bark från träindustrier.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1140 - Blottade ler- och sandbottnar
Areal: 0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar är ofta fria
från makrovegetation men med stora mängder cyanobakterier och kiselalger. Fintrådiga alger
kan förekomma.
Naturtypen är viktig för änder och vadarfåglar, som söker föda i de grunda bottnarna.
Avgränsning mot strand är medelhögvattenstånd. Det lägsta lågvattenståndet avgränsar
habitatet mot djupare vatten.
Karakteristiska arter: Gyrosigma balticum, Navicula perminuta, Oscillatoria spp., rödspotta,
slammärla, hästräka och sandmask.
Bevarandemål
Arealen blottade ler- och sandbottnar är minst 0,1 ha. Vattenkvaliteten är god och naturtypen
har en naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning sker av de för naturtypen typiska
arterna.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Ett förändrat vattenutbyte p.g.a. byggnation eller annan exploateringsverksamhet kan påverka
artsammansättningen.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Muddringsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra 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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1150 - Laguner
Areal: 79,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Helt eller delvis avsnörda grunda havsvikar, skilda från havet genom trösklar, tät vegetation
eller dylikt som begränsar vattenutbytet. Naturtypen är ett mosaikartat biotopkomplex som är
rikt på olika slags växt- och djursamhällen. Laguner utgör en viktig livsmiljö för exempelvis
fågel- och fiskarter.
I norra och mellersta Östersjön har dessa vikar helt eller delvis avsnörts från havet på grund av
den ständigt pågående landhöjningen. I södra Östersjön har landhöjningen upphört. Lagunerna
uppvisar ett antal successionsstadier med avseende på topografi och vegetation. I Östersjön
räknas följande morfologiska typer till laguner: förstadium till flada, flada, gloflada och glo.
Laguner kan ha varierande salthalt och vattenvolym beroende på avdunstning, nederbörd samt
tillfälliga inflöden av havsvatten. Vegetation kan saknas helt eller vara riklig och bestå av
exempelvis kransalger, nateväxter och slingeväxter, beroende på i vilket successionsstadium
lagunen befinner sig i.
Lagunernas mynningsområden mot havet kan ha många olika morfologiska karaktärer, som
reglerar vattenomsättningen och tillförsel av havsvatten. Maxdjupet överstiger normalt inte 4
meter. Laguner är normalt mindre än 25 ha, kan vara större vid rörliga kuster. Hällkar ska inte
räknas som laguner. Avgränsning från land är vid medelvattenståndet. Avgränsning mot öppna
havet sätts vid trösklarnas yttre kant.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Höstlånke, hornsäv, dvärgsäv, korsandmat, havsnajas, vass, trådnate,
uddnate, trubbnate, borstnate, ålnate, spädnate, vitstjälksmöja, hårnating, borststräfse,
grönsträfse, hårsträfse, rödsträfse, svartskinna, karpfiskar och långsprödmussla.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är ca 79,3 ha och ändras bara av naturliga processer såsom
landhöjningen och erosions- och sedimentationsprocesser. Vattenkvaliteten är god. Utloppen
är naturligt utformade. Vegetationen i lagunerna är representativ för naturtypen. De typiska
arternas populationer minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Vanliga orsaker till övergödning är avrinningen från land, strandnära skogsavverkningar,
läckage av näringsämnen från jordbruk etc.
- Ett förändrat vattenutbyte p.g.a. att tröskeln som skiljer lagunen från havet påverkas kan få
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stora negativa konsekvenser för naturtypens livsmiljö och artsammansättning.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den biologiska
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddrings- och dikningsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Exploatering, bebyggelse, bryggor, båttrafik etc. kan störa livsmiljön för många arter.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2811-2017

Sida
12 av 67

1160 - Stora vikar och sund
Areal: 789,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Stora grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten. Dessa habitatkomplex är
ofta skyddade från kraftiga vågor samt innehåller olika typer av sediment och substrat med
artrika bentiska växt- och djursamhällen. Gränsen för grunt vatten kan ofta definieras genom
närvaro av ålgräs- eller natesamhällen. Vissa delar kan dock vara utan vegetation och djupare.
Vikarna är normalt större än 25 ha.
Avgränsning mot land går vid medelvattenståndet.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Borstnate, ålnate, långnate, vitstjälksmöja, hårnating, hårnating,
bandtång, borststräfse, grönsträfse, hårsträfse, havsrufse, skrubbskädda, sandstubb och
sandmask.
Bevarandemål
Arealen stora vikar och sund fortsätter vara kring 789,6 ha. Vattenkvaliteten är god.
Naturtypen har en naturlig artsammansättning och en naturlig variation av bottensediment.
Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Vanliga orsaker till övergödning är avrinningen från land, strandnära skogsavverkningar,
läckage av näringsämnen från jordbruk etc.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den biologiska
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddrings- och dikningsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Exploatering, bebyggelse, bryggor, båttrafik etc. kan störa livsmiljön för många arter.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra 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
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1170 - Rev
Areal: 81,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Biogena och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande på hård- eller
mjukbottnar. Reven är topografiskt avskilda genom att de höjer sig över havsbotten i littoral
och sublittoral zon.
Revmiljön karaktäriseras ofta av en zonering av bentiska samhällen av alger och djurarter
inklusive konkretioner, skorpbildningar och korallbildningar. Musselbankar ingår i naturtypen,
om dessa har en täckningsgrad överstigande 10%.
Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än 50% i
mjukbottenytor och/eller där biogena bildningar understiger 10% av täckningsgraden. Rev
avgränsas mot terrestra habitat vid medelvattenståndet.
Trålning kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Rödsleke/ ullsleke, grönslick, bergborsting, molnslick, tarmalg, sågtång,
blåstång, kräkel, skräppetare/ sockertare, Lithothamnion spp., Phymatolithon spp., fjäderslick,
trådslick, Rhodomela confervoides, Sphacelaria spp., berggylta, blågylta, rötsimpa, oxsimpa,
tarmsjöpung, solsjöstjärna, ätlig sjöborre, vanlig strandsnäcka, hästmussla, blåmussla, slät
havstulpan, krabbtaska, trollhummer, brackvattenstångbark, taggig tångbark, Flustra foliacea,
slät tångbark, Hydroides norvegica, trekantmask, påfågelsrörmask, svampdjur spp., död mans
hand, Gonothyraea loveni och havsnejlika.
Bevarandemål
Arealen rev ska vara minst 81,4 ha. Vattenkvaliteten är god. Det finns en naturlig
artsammansätning. Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna. Resultatet kan bli att blåstångsbältenas
djuputbredning minskar.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med plank-toniska larvstadier att bottenfälla.
- Uppförande och drift av konstruktioner, t.ex. vindkraftverk och rörledningar.
Substratförhållandena blir härigenom förändrade. Strömförhållandena kan påverkas. Under
uppförandestadiet störs botten och uppvirvling av bottensediment kan störa
primärproduktionen. Fiskar kan påverkas negativt av vibrationer som uppstår nära snurran på
vindkraftverk. Vindkraftverk påverkar även fåglar negativt genom att t.ex. dykande fåglar
undviker vindkraftverk och förlorar då födosöksområden och rastlokaler. Flyttfåglars
navigeringsförmåga kan även påverkas av vindkraftverk.
- Utsläpp av olja och kemikalier. Närliggande fartygsleder innebär stor risk för
oljeutsläpp/läckage. Det här kan komma att ha stor påverkan på artsammansättningen.
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- Svall från fartyg kan påverka zoneringen.
- För stort uttag av fisk påverkar artsammansättningen och kan orsaka förödande
kaskadeffekter neråt i födokedjan.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar (t.ex. trålning) är hot mot
den biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra artsammansättningen och är idag ett hot mot
djuplevande korall och svampdjur.
- 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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1220 - Sten- och grusvallar
Areal: 2,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 2,4 ha. Stranden behåller sin karaktär och har en naturlig
artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av utbredningen hos de typiska arterna för
naturtypen sker.
Negativ påverkan
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.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1620 - Skär och små öar i Östersjön
Areal: 1683,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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 ska fortsatt ligga kring 1683,8 ha och bara ändras av
naturliga processer såsom landhöjningen. Vattenkvaliteten är god. Det finns en naturlig
zonering av olika vegetationstyper. 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.
- 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
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1630 - Strandängar vid Östersjön
Areal: 2,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Strandbetesmarker och strandängar vid Östersjön.
Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora
och fauna varierar beroende på bl.a. underlag och hävdhistorik, och är oftast präglade av
antingen pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som indikerar hävdkontinuitet
ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt öppen, men enstaka träd och buskar kan förekomma.
I södra Östersjön är strandkämpar en viktig indikatorart på en välhävdad miljö.
Strandhabitatet avgränsas mot havet vid medelvattenståndet.
Vegetationen påverkas av naturliga faktorer som till exempel landhöjning,
vattenståndsväxlingar och isskrap och är mer eller mindre tydligt zonerad. De hävdade
strandängarna är viktiga för häckande vadare.
Karakteristiska arter: Krypven, grönlandsgåsört, rödsäv, madrör, klapperstarr, norskstarr, liten
ärtstarr, kustarun, dvärgarun, agnsäv, strandögontröst, klapperögontröst, rödsvingel,
östersjötåg, salttåg, strandrödtoppa, ormtunga, slåtterblomma, gulkämpar, saltgräs, strandnarv,
kustnarv, glasört, bunge, havssäv, saltnarv, saltört, havssälting och rödbena.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 2,6 ha. Vegetationen är hävdpräglad eller naturligt
störningspräglad och igenväxningsvegetation förekommer som mest i begränsad omfattning.
Marken är opåverkad från konstgödsling eller indirekt gödsling genom stödutfodring.
Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning,
nedläggning av jordbruk m.m.).
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
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områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
- Intensivt bete och gödsling från gäss kan påverka florans sammansättning negativt.
- Ökad mängd buskar och träd i eller i anslutning till strandängar kan göra att områdets värde
som häckningslokal för vadare minskar.
- Kväveläckage från angränsande marker.
- Övergödning genom ökad pålagring med ruttnande tång och alger.
- Dräneringar för att påskynda avrinningen från strandängen eller närbelägna marker kan helt
eller delvis förstöra biotopen. Strandängens karaktäristiska flora och fauna missgynnas av den
minskade saltvattenspåverkan som blir följden.
- Uppläggande av muddermassor.
- Erosion på grund av landsänkning/upphörd sedimentering.
- Uppodling och invallningar. På grund av minskat behov av åkermark är detta ej ett
överhängande hot idag.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1640 - Sandstränder vid Östersjön
Areal: 0,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Sandstränder vid Östersjön med svagt sluttande kustlinjer formade av havets vågrörelser.
Stränderna hyser ofta rikligt med perenna växter men kan även ha sparsam vegetation. Flera av
arterna är sandbindare. Naturtypen är i regel inte påverkad av slåtter eller betesdrift.
Insektsfaunan är särpräglad.
Karakteristiska arter: Sandrör, strandmålla, marviol, strandkål, strandkvickrot, saltarv,
strandvial, strandråg, sodaört och större strandpipare.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen sandstränder vid Östersjön är minst 0,2 ha. Ändringar av arealen
sker endast till följd av naturliga processer såsom landhöjningen. Vegetationen har en för
naturtypen naturlig artsammansättning. Populationerna hos de typiska arterna för naturtypen
minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i
massförekomst av uppspolade fintrådiga alger. I äldre tider förekom tångtäkt och därigenom
hölls strandområdena fria från större tång-vallar/driftvallar.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp förstör strukturen och påverkar artsammansättningen.
- Erosion kan lokalt minska naturtypens areal.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka växt- och djurlivet.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. förstör strukturen och påverkar
artsammansättningen.
- Sandtäkt förstör strukturen och påverkar artsammansättningen.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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3160 - Myrsjöar
Areal: 1,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen utgörs av Drakstjärnen i nordvästra delen samt av Övre tjärnen och två mindre
tjärnar i nära anslutning till Stortjärnen på Kusön.
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,
nordnäckros, vitag, dvärgigelknopp, dvärgbläddra, hornvitmossa, flytvitmossa, rufsvitmossa,
purpurkrokmossa och penselkrokmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av myrsjöar är oförändrad kring 1,1 ha och omgivande strandvåtmarker och
strandskogar är intakta. Hydrologin är opåverkad och oreglerade förhållanden upprätthålls.
Ingen påtaglig minskning hos de typiska arterna för naturtypen 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.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
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- 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 (icke-antropogent
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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3260 - Mindre vattendrag
Areal: 0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen utgörs i området av en del av Fissjans lopp ca 300 m uppströms Sörfjärden.
Vattendraget är en del av Skärjåns lopp och utgörs av ett brett kvillområde med flera parallella
fåror som bildar ett antal avsnörda skogbevuxna holmar mellan sig. Flera kraftverksbyggnader
finns lite längre uppstöms vattendraget, mellan Kvarndammen och Skolån. En mindre
utbredning av naturtypen svämlövskog (91E0) finns också vid detta område.
Skärjån är idag reglerad genom att vatten som naturligt skulle ha runnit ner i Skärjån istället
leds över från Tönnebrosjön via Stensjön till Hamrångeån och Vifors kraftstation. Detta sker
under hela året, så länge vattennivån i Tönnebrosjön inte understiger 8,75 m i Tönnebrosjöns
höjdsystem. Om vattennivån i Tönnebrosjön trots överledning tenderar att stiga över nivån
+9,00 m ska vattnet avledas till Skärjån i den grad som krävs för att hålla nivån på
dämningsgränsen. I praktiken blir det inte mycket vatten över för Skärjån, ibland kan den
bitvis bli nästan helt torrlagd. Detta gör att livet i ån påverkas mycket negativt. Även den
naturliga flödesdynamiken, med återkommande översvämningar, påverkas vilket bl.a. kan ses i
form av ökad inväxning av gran i de strandnära skogarnas tidigare naturliga svämplan.
Definition av naturtypen:
Små till medelstora naturliga vattendrag eller delar av vattendrag i flacka landskap samt i
skogs och bergslandskap. Naturliga variationer av vattenståndet och skiftande vattendynamik,
med lugna till forsande vattendragssträckor, skapar en variation av strandmiljöer och bottnar
med förutsättningar för hög biologisk mångfald. Vattendragen har en vegetation med inslag av
flytbladsväxter, undervattensväxter och/eller akvatiska mossor.
Naturtypen kan delas upp i två undergrupper, en ”flytbladstyp” och en ”mosstyp”.
”Flytbladstypen” utgör hela eller delar av vattendrag i jordbrukslandskapet eller andra flacka
delar av avrinningsområdet. Dessa vattendrag eller delar av vattendrag är mer eller mindre
lugnflytande, relativt öppna (solbelysta) och har ofta ett relativt näringsrikt sediment.
”Mosstypen” utgör naturliga vattendrag med förekomst av olika arter vattenmossa (t.ex.
Fontinalis) och annan karaktäristisk vegetation. Även dessa vattendrag kan i delar vara öppna
och solbelysta, men har generellt mer strömmande vatten och steniga bottnar.
Naturtypen omfattar vattendrag av strömordning oftast mindre än 4 och/eller en
årsmedelvattenföring lägre än 20 m3/s (i kontinental region ingår även större vattendrag).
Naturtypen avgränsas mot land av medelhögvattenlinjen.
För att tolkas som denna naturtyp bör vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara
avsevärt påverkat av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi,
markanvändning i närmiljö), d.v.s. statusen enligt vattenförvaltningen får ej vara dålig eller
otillfredsställande.
Karakteristiska arter: Bäckmärke, sommarlånke, hårslinga, rostnate, gräsnate, vattenmöja,
grodmöja, sköldmöja, näckmossa, bäckkrypmossa, bäckradula, Amphinemura borealis,
Amphinemura sulcicollis, Baetis muticus, åsandslända, Isoperla grammatica, Elmis aenea och
Hydraena gracilis.
Bevarandemål
Utbredningen av mindre vattendrag ska fortsatt vara omkring 0,4 ha. Vattenkvaliteten är god.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2811-2017

Sida
25 av 67

Vattenföringen upprätthåller en stor variation gällande bottensubstrat, vegetation och
strandstrukturer. Strandzonerna är inte negativt påverkade av mänskliga ingrepp och naturliga
erosions- och sedimentationsprocesser kan pågå. Vandrande arter har fria vandringsvägar.
Ingen påtaglig minskning av de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t.ex. sänkt
minimitappning, ökad korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik,
fragmentering/ vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning
av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning,
markavvattning och skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda ingreppen
kan orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.
- Jordbruk; intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion/grumling samt läckage av
närings- och bekämpningsmedel. Upphörd hävd och/eller skogsplantering av strandnära ängar
och mader ökar igenväxningstakten i strandzonen.
- Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Minskade
vattenståndsvariationer och jämnare flöde orsakar mer ensartade botten och strandmiljöer och
minskar förutsättningarna för arter som är beroende av naturlig flödesdynamik.
- Vattenuttag under perioder med lågvattenflöde (framförallt i jordbruksområden) innebär risk
för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer och syrgasbrist.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragets
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Exploatering av strandområden är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
- Infrastrukturanläggningar; byggande, underhåll och trafik kan orsaka grumling och utsläpp av
miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor kan utgöra vandringshinder
och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för utspolning av vägbankar m.m.).
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.
- Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, miljögifter
(inklusive metaller) och eutrofiering.
- Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura
(icke-antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för de arter som är
anpassade till naturligt sura förhållanden.
Bevarandeåtgärder
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För att bevara och utveckla naturvärdena i Skärjån arbetar Länsstyrelsen för att ändra på
rådande situation med nu gällande vattendom och tappning, vilka har en stark negativ påverkan
på områdets natur- och friluftsvärden. Även en del restaureringsåtgärder av vattendraget och
dess bottnar återstår att göras, bl.a. restaurering av sidofåror.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt.
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6110 - Basiska berghällar
Areal: 0,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns i form av två ytor med öppna basiska klipphällar inom naturreservatet
Svartstensudden, vid Gåsholma i områdets södra del. De ligger nära strandlinjen och är bl.a.
bevuxna med kruskalkmossa och flera sällsynta låsbräkenarter växer här.
Definition av naturtypen:
Berghällar med tunna, kalkförande eller basrika jordar med torktålig vegetation dominerad av
fetbladsväxter, gräs och ettåriga örter samt (ofta kuddbildande) mossor och lavar. Jordfyllda,
smala sprickor kan hysa en annan vegetation än hällarna och bilda upphöjda strängar med gräs
och örter.
Karakteristiska arter: Luddlosta, klibbarv, alvararv, vårarv, alvarfibbla, bergskrabba,
stenkrassing, praktbrunört, grusbräcka, vit fetknopp, kalkbägarlav och kalkhedslav.
Bevarandemål
Arealen torra berghällar är minst 0,8 ha. Berggrunden är basisk och berg i dagen förekommer.
Marken är mestadels öppen utan heltäckande uppväxt av träd och buskar. Jordtäcket är tunt
och ej heltäckande. Vegetation m.m. utsätts för återkommande torkstress. Det finns en för
naturtypen naturlig artsammansättning som inte är negativt påverkad av antropogen tillförsel
av näringsämnen. Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa
strukturer missgynnas.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet. På Gotland hotas vissa
områden med basiska hällar av kalkbrytning.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 34,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns spridd över området i flertalet mindre ytor, framförallt på Kusön och i
norvästra delen av Axmar, kring Gammelbo vid Granön. Exempel på arter som växer på
myrmarken är taggstarr, kallgräs, bläddror och vitag.
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
Arealen öppna mossar och kärr är minst 34,4 ha. Naturlig hydrologisk regim råder.
Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna 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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7230 - Rikkärr
Areal: 0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Minerotrofa myrar och rika källmiljöer oavsett lutning och förekomster av morfologiska
strukturer, där ständig tillförsel av baskatjonrikt vatten från omgivningen sker. Detta medför
att pH-värdet i myren vanligen är 6 eller högre. Habitatets utbredningsområde överensstämmer
med områden där berggrunden och/eller jordtäcket är rikt på baskatjoner, vanligtvis kalcium.
Rikkärren är generellt oligotrofa-mesotrofa och näringsbegränsade då kalcium komplexbinder
fosfat.
Torvdjupet är ofta grundare än i fattigare myrar och kan understiga 30 cm, men bottenskiktet
byggs upp av rikkärrsindikerande brunmossor (t.ex. släktena Scorpidium och Campylium) eller
i vissa fall vitmossor. Morfologiska strukturer i torven utgörs i de fall de förekommer av
tuvbildning, mindre sträng- och flarkbildningar och källkupoler.
Både öppna och trädklädda rikkärr inkluderas i habitatet, vilket kan ha en krontäckning av 0100%. Vegetationen domineras av olika halvgräs och örter. Rikkärren har en speciell flora och
fauna som varierar med t ex krontäckningsgrad, kalkhalt och näringsförhållanden.
Tre undergrupper kan urskiljas:
- Öppna hävdade rikkärr (krontäckning 0-30%)
- Öppna ohävdade rikkärr (krontäckning 0-30%)
- Trädklädda och videbevuxna rikkärr (krontäckning 30-100%)
Naturlighetskriterier: Kärrets hydrologi och hydrokemi får inte vara tydligt generellt påverkad
av antropogena ingrepp. Reversibla, mindre ingrepp som orsakat lokal störning i begränsade
delar av myren kan medges. Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd, särskilt i
södra Sverige har ängsbruk och betesdrift påverkat vegetationens sammansättning. Många
rikkärr som inte fortsatt hävdas växer igen till sumpskog. Rikkärr stadda i igenväxning på
grund av fysiska ingrepp eller utebliven hävd ska fortfarande hysa störningsgynnade arter eller
vara möjliga att återställa utan omfattande insatser. Naturliga störningar kan dock medföra
stabil rikkärrsvegetation även om krontäckningen är hög.
Karakteristiska arter: Tegelstarr, klubbstarr, huvudstarr, nålstarr, slankstarr, jämtstarr,
näbbstarr, ängsnycklar, tagelsäv, kärrknipprot, gräsull, trubbtåg, flugblomster, slåtterblomma,
tätört, majviva, glansvide, axag, knappag, guldspärrmossa, svartknoppmossa, myruddmossa,
piprensarmossa, späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, purpurvitmossa och gyllenmossa.
Bevarandemål
Arealen rikkärr ska vara minst 0,1 ha. Rikkärret har en naturlig hydrologi. Ingen påtaglig
minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.
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. Effekterna kan vara
uttorkning, ökad igenväxning och erosion.
- Skogsbruk; avverkning, körning och andra åtgärder påverkar hydrologi, lokalklimat och
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markstruktur. Den blöta miljön är känslig för sönderkörning. Avverkning av närliggande
fastmarksskog kan orsaka läckage av näringsämnen.
- Spridning av kalk, aska eller gödningsämnen ger drastiska förändringar på vegetationens
artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i närheten kan också skada
naturtypen genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve kan påverka naturtypen och oka igenväxningstakten.
- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller indirekt
förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan på
den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
- Många rikkärr med hävdgynnad flora hotas av igenväxning eller är under igenväxning p.g.a.
av upphörd hävd. Problemet är störst i Sydsverige och beror vanligtvis på ändrad
markanvändning och nedläggning av jordbruk.
- Alltför intensivt bete med tillhörande tramp kan skada rikkärr.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Den enda ytan med rikkärr i området, strax väster om Tunmarstjärnarna vid
nordvästra delen av Axmar naturreservat, håller på att växa igen med vass m.m. Naturtypen
kan komma att tas bort för Natura 2000-området framöver om den genom igenväxning övergår
i någon annan naturtyp.
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9010 - Taiga
Areal: 294,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer i boreal-boreonemoral zon på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik
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, ullticka,
stor aspticka, rynkskinn, skogslämmel, mindre hackspett, lavskrika och tretåig hackspett.
Bevarandemål
Utbredningen av västlig taiga är minst 294,1 ha och på sikt åldras fler skogspartier till
naturskog så de kan klassas till naturtypen. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig
föryngring. Gamla träd och olika former av död ved 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.
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- 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 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 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.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling. Även naturvårdsbränning kan bli aktuellt framöver. Avverkning av bestånd
med contortatall planeras att genomföras.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9030 - Landhöjningsskog
Areal: 89,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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 barroch/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, nordkråkbär, havtorn, en,
hässlebrodd, pors, hägg, stenbär, sälg, gråvide, krypvide och rönn.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen landhöjningsskog fortsätter vara kring 89,8 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.
- 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,
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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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9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på fastmark och är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik. Träd- och
buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypen
inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog.
Kvalitetskriterier: Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl som trädkontinuitet och
inslag av gamla träd ska finnas. Bete förekommer normalt i naturtypen.
Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan i
fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns kvar.
Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markens
produktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, ask
och i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, i
södra Sverige även ek/bok.
Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskilt värdefulla eftersom träden i
regel är artrika för fler organismgrupper. I de fall betad skog finns på kalkmark har den ofta en
rik marksvampflora som är hävdgynnad. Antalet rödlistade arter som är knutna till naturtypen
är högt. Finns det gott om död ved kan även ett stort antal rödlistade arter knutna till sådana
substrat finnas i naturtypen.
Områden med något lägre krontäckningsgrad än 30% och med mycket höga naturvärden
knutna till naturtypen och dess grova lövträd kan klassas som trädklädd betesmark.
Karakteristiska arter: Rödven, blåsuga, kattfot, liten blåklocka, pillerstarr, grönkulla, smultron,
knippfryle, brunört, ängsvädd, teveronika, ärenpris, guldlockmossa, skogshättemossa,
vitskivlav, almlav, lunglav, kyrkogårdslav, mjölig brosklav, rosettbrosklav, rödbrun blekspik,
skägglav, luddig skägglav och kort skägglav.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen trädklädd betesmark är minst 1 ha. Det finns en trädkontinuitet
med inslag av gamla träd liksom föryngring av träd- och buskskiktet. Vegetationen är tydligt
hävdpräglad. Marken har en naturlig näringsstatus som inte är gödningspåverkad från annat än
betande djur. Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning,
nedläggning av jordbruk m.m.).
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade och ljuskrävande floran
och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa
strukturer missgynnas.
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- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser
mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan.
- Bristande träd- och buskföryngring hotar på sikt kontinuiteten av dessa strukturer i naturtypen.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis dikning, byggnationer och täktverksamhet.
- Skogsplantering i hagmarker.
- Avverkningar annat än i naturvårdssyfte.
- Markberedning och plantering.
- Virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för naturtypen viktiga
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.
- Ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker.
- Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga
epifytfloran av lavar och svampar som är knutna till gamla grova ekar. Ett ökat kvävenedfall
kan förändra artsammansättningen i fältskiktet. I delar av landet kan även sur nederbörd
påverka förutsättningarna för många arter.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Området har betats regelbundet på senare år.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 2,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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 lövsumpskog ska vara minst 2,1 ha. 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.
- 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, 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
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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 svavel- och 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.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2811-2017

Sida
41 av 67

91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 15,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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 skogsbevuxen myr är i stort sett oförändrad kring 15,1 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.
- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och
lavar.
- Torvtäkt.
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- 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 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 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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91E0 - Svämlövskog
Areal: 0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag på jordar som är väl dränerade vid
lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring
av finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100%
och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. Ask, gråal och
klibbal är de vanligaste trädslagen.
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 är i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas
gamla träd, 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. Buskskiktet består ofta av olika
videarter, brakved, olvon och vilda röda vinbär. Fältskiktet innehåller ofta högörter och
ormbunkar, men även fattiga starrtyper förekommer.
Karakteristiska arter: Klibbal, gråal, gulsippa, strätta, glasbjörk, bäckbräsma, skärmstarr,
hampflockel, älggräs, ask, humleblomster, strandklo, hägg, lundarv, alm och brännässla.
Bevarandemål
Arealen svämlövskog är minst 0,4 ha. Skogen översvämmas regelbundet. Trädskiktet är
olikåldrigt och död ved i olika former och nedbrytningsstadier förekommer. Ingen påtaglig
minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen 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. 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.
- Invasion av gran och 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,
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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 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 bland annat klimatoch väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Bristen på översvämningar är särskilt
allvarlig då naturtypen förutsätter det och kommer att övergå till annan skog om svämpåverkan
upphör.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de införs.
Bevarandeåtgärder
Gallring av inväxande gran kan behöva göras i framtiden.
Bevarandetillstånd
Ej Gynnsamt. De skogliga värdena för naturtypen i området bedöms ännu inte ha utvecklats
tillräckligt med avseende på inslag av gamla träd och död ved. Regleringen av Skärjån gör
också att de naturliga svämplanen inte påverkas av lika omfattande översvämningar som
tidigare.
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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.
- Gråsälen är i behov av skyddade områden bl.a. under pälsömsningen. Störning vid de
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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.
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A002 - Storlom, Gavia arctica
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, d.v.s. fiskar, i viss mån vatteninsekter.
Den behöver även 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 och är därför känslig för jakt.
Spridningsförmåga:
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.
Bevarandemål
Storlom ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Största hotet torde utgöras av mänsklig störning på häckningslokalerna under främst maj
genom landning av båtar på häckningsskär, badande folk, båtsport och sportfiske. Sådan
störning ökar risken för äggpredation. Andra problem utgörs av onaturliga
vattenståndsvariationer till följd av regleringar, som kan omintetgöra eller försena häckningen,
vilket i det senare fallet ökar risken för mänsklig störning.
Inverkan av miljögifter 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.
Bevarandetillstånd
Oklart.
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A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång till lämplig föda, vilket under häckningstiden består huvudsakligen av evertebrater,
speciellt akvatiska, men också terrestra insekters larvstadier, samt till en mindre del fisk,
salamandrar och grodyngel.
Arten är mycket känsligt för näringskonkurrens med fisk. För lyckad reproduktionen bör
häckningsvattnen sakna, eller ha starkt reducerad fiskförekomst.
Tillgång till lämplig häckningsplats, vilket i allmänhet innebär små och fisktomma sötvatten i
form av viltvatten, dammar, kärr, agmyrar och vattenfyllda lertag. Kan även häcka i större
sjöar, både eutrofa slättsjöar som mer näringsfattiga skogssjöar. I de senare fallen bör
undervattensvegetationen vara riklig om där finns fisk. Förekommer även vid vissa kustlokaler
i Östersjön och Bottenhavet/Bottenviken.
Spridningsförmåga:
Under häckningen är arten bunden till det vatten där boet anläggs.
Övervintrar i marin miljö i västra och mellersta Europa.
Bevarandemål
Svarthakedopping ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Arten har stora svårigheter att reproducera sig med lyckat resultat i småvatten där fisk
planterats in (näringskonkurrens).
Igenläggning av småvatten (t.ex. lertag, industridammar, viltvatten, golfbanedammar) kan
åtminstone lokalt utgöra en fara för artens fortbestånd.
Total igenväxning eller dess motsats – totalt borttagande av vattenvegetationen – påverkar
artens numerär negativt.
Utdikning eller kraftig vattenståndssänkning i tidigare goda häckningsmiljöer medför att arten
minskar i antal eller försvinner.
Ökad predation av mink, men även kråka m.fl. arter, kan vara en delförklaring till att arten
försvunnit från många lokaler under de senaste 30 åren. Under denna period har dessutom
skyddet mot predatorer försämrats genom att antalet skrattmåskolonier minskat kraftigt.
Fortskridande förorening av havsmiljön, t.ex. oljeutsläpp, påverkar arten negativt i dess
övervintringsområden.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Den vitkindade gåsen häckar på små, flacka öar där den är skyddad från marklevande rovdjur.
Arten fordrar stora, öppna gräsbevuxna ytor för sitt födosök, främst strandängar med
kortvuxen eller kortbetad gräsvegetation. Den kräver rast- och övervintringslokaler med gott
om lämplig föda (främst gräs) samt möjlighet att övernatta ute på vatten.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen någon km2. Arten
flyttar mellan häckningsområdena i Sverige och övervintringsplatserna i Holland.
Bevarandemål
Vitkindad gås ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
För närvarande finns inget uppenbart hot mot arten och den svenska populationen fortsätter att
växa i storlek. Nya häckningslokaler har påträffats kontinuerligt de senaste 20 åren. Konflikter
med jordbruket uppstår dock tidvis i områden som hyser starka häckningsbestånd och/eller
stora mängder rastande vitkindade gäss på väg till eller från sina häckningsområden på ryska
tundran.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Havsörnen är till stor del knuten till vatten för sitt näringssök (havsmiljö, större insjöar, älvar,
vattenmagasin).
Under häckningssäsongen är fisk den dominerande födan, men den tar även fågel och
medelstora däggdjur. Under övriga delar av året dominerar fågel och fisk, där andelen kadaver
är förhållandevis stor.
De bygger stora, omfångsrika och tunga bon och kräver därför kraftiga träd (i första hand tall)
för boets placering. Boträdens medelålder längs ostkusten är minst 160 år och i Lappland 350
år.
Havsörnen är mycket störningskänslig vid boplatsen.
Spridningsförmåga:
Arten jagar över arealer i storleksordningen 50–200 km2.
De könsmogna, etablerade örnarna är i huvudsak stannfåglar. Ungfåglarna rör sig över
betydande områden under de första levnadsåren, men förhållandevis få lämnar landet. När
örnarna blir könsmogna och etablerar sig vid 4–5 års ålder sker detta i allmänhet i närheten av
uppfödningsplatsen.
Bevarandemål
Havsörn ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som kan påverka arten negativt:
- Även om miljögiftssituationen är klart bättre än tidigare, t.ex. en minskad förekomst av
klorerade kolväten, så finns ”nya” miljögifter som åter kan förvärra situationen. T.ex. vet man
ännu inte hur och om bromerade flamskyddsmedlen påverkar organismerna i havsmiljön.
- Exploatering av häckningsområden genom skogsbruk, fritidsbebyggelse, vindkraftverk etc.
- Ökad tillgänglighet och störningar vid bona (nya skogsbilvägar och andra vägar, fler
fritidsbåtar, snöskotrar, ökat friluftsliv, det fria fisket i fjällen etc.).
- Illegal förföljelse som fortfarande förekommer.
- Ett högst tänkbart framtida hot är bristen på lämpliga boträd. Mot bakgrund av de lägsta
uppmätta åldrarna hos de idag fungerande boträden utgör den sjunkande omloppstiden vid
slutavverkningar i Sverige ett hot – det kommer inte att räcka med att spara överståndare vid
slutavverkningar av kanske högst 70-åriga bestånd i framtiden.
- Den minskade eller upphörande vintermatningen kan möjligen medföra bekymmer inom
några år.
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A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt hemområde (havsmiljö,
insjöar, älvar, åar) eftersom födan nästan uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligt
gående fisk, ned till maximalt en halv meters djup.
Fiskgjusen 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 är beroende av lämpliga träd för sitt bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall
(≥90%) 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.
Fiskgjusen är ofta störningskänslig vid boplatsen.
Spridningsförmåga:
Fiskgjusen kan jaga upp till någon mil från boplatsen.
Flyttar mellan Sverige och Västafrika söder om Sahara.
Bevarandemål
Fiskgjuse ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Eftersom fiskgjusen ofta häckar vid stränder och på öar utgör närgången båttrafik, sportfiske,
bad, kanoting etc. i boets omedelbara närhet ett hot.
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 vars effekter vi ännu vet litet om (t.ex.
bromerade flamskyddsmedel)
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.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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A104 - Järpe, Bonasa bonasia
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Järpen vill ha tät skog med föryngring av främst gran och med inblandning av al, björk och
asp. Hög markfuktighet och förekomst av surdråg, alkärr och bäckar gynnar arten.
Lövträdsandelen i reviret bör överstiga 10% för att området skall accepteras.
En viktig och begränsad vinterfödoresurs är alknoppar, alhängen samt björkknopp, och i
omedelbar anknytning till födan krävs dessutom skydd i form av grantätningar.
Järpen är mycket stationär året om inom sitt revir (25-50 ha). När ett par har etablerat sig på en
plats stannar de där så länge biotopen är intakt.
Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas
överlevnad.
Spridningsförmåga:
Järpen är en extrem stannfågel inom sitt revir om 25-50 ha. Ungfågelspridningen kan röra sig
om i storleksordningen någon eller några km.
Bevarandemål
Järpe ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Något direkt hot mot artens fortlevnad i Sverige finns ej. Järpen missgynnas dock flerstädes
p.g.a. ett intensivt och storskaligt skogsbruk och generellt sett torde arten ha minskat kraftigt
under den senaste 40-årsperioden.
I starkt fragmenterade skogslandskap med isolerade lämpliga bestånd mindre än 25 ha saknas i
allmänhet järpen.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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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
Troligen gynnsamt.
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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 regelbundet häcka 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 regelbundet häcka 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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A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga boplatser i form av gamla bohål från större hackspett eller tretåig
hackspett.
Den optimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med rik
förekomst av grova lövträd (främst asp, björk och al). Sparvugglan är dock flexibel i sitt val av
häckningsplats och förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandning
av rena produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. I södra
Sverige hittar man den ofta på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i bestånd av
äldre asp.
Tillgång på lämplig föda i form av gnagare och småfåglar.
Spridningsförmåga:
Sparvugglan är i huvudsak en stannfågel. Vissa vintrar sker mer omfattande rörelser söderut.
Arten jagar över arealer i storleksordningen 1,5 km2.
Bevarandemål
Sparvuggla ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Eftersom sparvugglan är mycket flexibel i sitt boplatsval är det av allt att döma förekomsten av
lämpliga bohål som är den mest begränsande faktorn. Det är oerhört viktigt att alla hålträd
sparas på föreskrivet sätt.
Bevarandetillstånd
Oklart.
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A223 - Pärluggla, Aegolius funereus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst sork men även skogsmöss,
näbbmöss och småfåglar. För god häckningsframgång krävs höga gnagartätheter.
Tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av trädhåligheter. Häckar helst i hål av
spillkråka, men kan undantagsvis hålla till godo med naturliga håligheter och hål av
gröngöling och större hackspett. Arten häckar dessutom gärna i holk. Bra bohål är en bristvara
och hannarna försöker därför stanna året runt i häckningsreviret.
Pärlugglan har svårt att komma åt sitt byte genom ett tjockt snötäcke, något som begränsar
såväl artens utbredningsområde som chansen till vinteröverlevnad.
Pärlugglan häckar med de största tätheterna i tät granskog. Även om den föredrar granskog,
helst äldre sådan med små luckor och öppningar i form av stormfällen etc., häckar den frekvent
även i barr- och lövblandskogar innehållande tall, björk och asp. I södra Sverige häckar den
sällsynt men regelbundet i bokbackar, grövre aspbestånd på inägomark och på Bornholm i
Danmark t.o.m. i ren bokskog. I områden med dålig tillgång på lämpliga bohål accepterar den
även ren tallskog. Ofta påträffas arten i gränsområden till hyggen och inägor samt kring större
myrar, förmodligen därför att bytestillgången är högre i dessa marker än centralt inne i den täta
skogen. Emellertid utsätter sig ”kantugglorna” därmed samtidigt för en högre predationsrisk
från andra ugglor som t.ex. slag- och kattuggla.
Arten häckar främst i äldre granskog, men förekommer i all slags barrskog. I södra Sverige
häckar den regelbundet i bokbackar, grövre aspbestånd på inägomark och i ren bokskog
(Bornholm).
Spridningsförmåga:
Arten jagar över arealer i storleksordningen 3–10 km2.
Pärlugglan är huvudsakligen stannfågel, men vissa år sker flyttningsrörelser rum i
september–november.
Bevarandemål
Pärluggla ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Det absolut största hotet mot pärlugglan utgörs av det moderna skogsbruket. Som andra
hålhäckare är arten beroende av god tillgång på trädhåligheter, något som är vanligt i
naturskogsbestånd men ytterligt sällsynt i dagens hårt brukade skog.
De under lång tid uteblivna eller mycket svaga smågnagartopparna i Norrland har successivt
lett till en minskning av det häckande beståndets storlek.
Försämrad tillgång på byte i skogs- och mellanbygderna till följd av upphörande jordbruk och
minskade arealer öppen mark.
Slaguggla och pärluggla verkar inte kunna samsas särskilt bra i samma område, vilket man
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måste ha i åtanke när man sätter upp slaguggleholkar. Slagugglan prederar förmodligen på
pärlugglan.
Bevarandetillstånd
Oklart.
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A234 - Gråspett, Picus canus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av glesa blandskogsbestånd och barrbestånd med
rika inslag av grova lövträd. Arten livnär sig till stor del på myror och andra marklevande
insekter varför förekomsten av ljusöppna, solexponerade miljöer i skogen är mycket viktig.
Arten häckar numera ofta i kvarlämnade grova aspar på hyggen. Historiskt sett har arten,
liksom övriga hackspettar, gynnats av 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. Ses under denna årstid ofta i alstrandskog.
Tillgång till lämpliga boträd, främst grov asp men även tall, björk, rönn och gråal.
Spridningsförmåga:
Gråspetten rör sig över tämligen stora områden under häckningstiden; flera undersökningar
tyder på att det handlar om flera hundra ha stora områden (100-1 000 ha).
Den kan under vintern röra sig över mycket stora områden - från Norge finns uppgifter om
födosöksområden på upp till 5 500 ha!
Bevarandemål
Gråspett ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Det stora hotet mot gråspetten i Sverige är den kontinuerliga och fortsatt pågående
utarmningen av skogslandskapet. Ett allt intensivare skogsbruk med allt mindre arealer
obrukad skog gör att livsrummet för arten krympt kraftigt under den senare delen av 1900talet. 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.
Många av de arter som föredrar ljus, öppen, gles skog har missgynnats kraftigt sedan
skogsbetet upphörde. Upphört bete i kombination med allt större produktionskrav i form av
tätare skogsplanteringar och ett generellt mycket hårdare utnyttjande av skogen som
råvarukälla, har lett till för gråspetten mycket negativa förändringar i skogens struktur och
artsammansättning.
Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på landskapsnivå,
bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att effekterna av olika negativa
processer på beståndsnivå kan förstärkas.
Flisning, vedhuggning och en allmän ”bortstädning” av lövträd kan på ett mycket negativt sätt
påverka förekomsten av lämpliga födosöksmiljöer och därmed artens vinteröverlevnad.
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 för gråspetten.
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Bevarandetillstånd
Oklart. Arten rapporterades senast 2004 från området, vid Kusön.
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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 regelbundet häcka 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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A241 - Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av skog med ett stort inslag av döda eller döende
träd. I Sverige hittar man den idag främst i de av skogsbruket relativt sett mindre påverkade
barrskogsområdena i Norrland, huvudsakligen i olikåldrig naturgranskog med kontinuerlig
förekomst av barkborreangripna träd och högstubbar och ofta i sumpskogar. Arten kan även
förekomma i flera andra skogstyper så länge kraven på rik födotillgång i form av vedlevande
insekter är tillgodosedda. Häckningar har t.ex. konstaterats på brandfält, i lövbrännor och i
äldre alstrandskog.
Arten är specialist på barkborrar (både larver och vuxna individer). Eftersom barkborrarna ofta
har efemära massuppträdanden är tretåig hackspett mer rörlig än många andra hackspettar. Den
är till viss del anpassad till att utnyttja massförekomster av barkborrar i samband med bränder,
stormfällen och liknande skador på skog. Vintertid torde den större dubbelögade bastborren
(Polygraphus poligraphus) vara en mycket viktig födoresurs.
Jämförelser av tillgången på stående död ved med kvarsittande bark i svenska och schweiziska
revir visar att mängden substrat måste överstiga 10-15 m3/ha eller utgöra cirka 5% av den
stående biomassan inom en areal av cirka 100 ha.
Spridningsförmåga:
Huvudsakligen en stannfågel som dock kan röra sig lite längre sträckor vintertid.
Häckningsreviret är i storleksordningen 25-100 ha.
Bevarandemål
Tretåig hackspett ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Det stora, och allt annat överskuggande hotet mot tretåig hackspett i Sverige är den
kontinuerliga och fortsatt pågående utarmningen av skogslandskapet. Allt intensivare
skogsbruk med allt mindre arealer obrukad skog gör att livsrummet för arten krympt oerhört
kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Den mest kritiska förändringen är den mycket
kraftiga minskningen av arealen av skogsbruk opåverkad skog och därmed av den samlade
förekomsten av död ved i skogen. I detta sammanhang måste nämnas den omfattande
dikningen av sumpskogar som skett under de senaste 50 åren.
Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på landskapsnivå,
bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att effekterna av olika negativa
processer på beståndsnivå (slumpvis utdöende, ojämn könskvot, inavel m.m.) förstärks.
Bevarandetillstånd
Oklart.
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A338 - Törnskata, Lanius collurio
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på öppna marker (främst jordbruksmark, men även kalhyggen) med rik
insektsförekomst på varma, solbelysta lokaler. Häckningslokalerna bör ha god tillgång på
attraktiva insektsmiljöer i form av blommande och bärande buskar (t.ex. nypon, slån eller
björnbär) i kombination med öppna partier, t.ex. kortbetade gräsytor.
På jordbruksmark föredrar törnskatan en mosaik av betade och mindre hårt betade ytor där
artdiversiteten för växter och insekter är hög.
Optimala hyggen för törnskatan karaktäriseras av hyggen utan fröträd och/eller högskärmar,
d.v.s. den gamla typen av hyggen. Generellt får törnskatan fler ungar på hyggen än på
jordbruksmark beroende på lägre predation. Törnskatan föredrar hyggen som planteras med
gran. Dessa nyttjas till cirka 15 år efter planteringen. Från Dalarna och norrut är hyggen den
viktigaste biotopen för törnskatan.
Spridningsförmåga:
Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 5 ha.
Törnskatan övervintrar i tropiska östra och södra Afrika.
Bevarandemål
Törnskata ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Det största hotet är den under lång tid minskande tillgången på lämpliga häckningsmiljöer;
igenläggning av jordbruksmark i skogs- och mellanbygderna, minskad hävd av naturliga,
ogödslade betesmarker, allt mer rationell skötsel av kvarvarande marker och avsaknad av
brandfält i skogslandskapet.
Törnskatan förekomst är kopplad till rik insektsförekomst som i sin tur är kopplad till hög
artdiversitet av blommande växter. Enbart kortbetade marker är således inte optimala för
törnskator.
Kraftig torka under en lång rad av år i övervintringsområdena i södra Afrika kan bidra till
tillbakagången.
Bevarandetillstånd
Oklart.
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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 1960och 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.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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Axmar-Gåsholma
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1620 - Skär i Östersjön (inom komplex)
Natura 2000-område

