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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://gis-
services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml 

  

http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Områdets totala areal: 45,5 ha

Kommun: Ljusdal

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:
Områdets sjöar med dess strandvegetation vilken innehåller flera sällsynta arter av 
kortskottsvegetation.

Motivering:
Området har artrika, fina förekomster av kortskottsvegetation. Där ingår bl.a. ävjepilört, 
vilket är en sällsynt art även globalt sett och har sin huvudsakliga utbredning i Sverige och 
Finland.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-11-18

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Ljusdals kommun, privat.

1966 - Ävjepilört, Persicaria foliosa

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3130 - Ävjestrandsjöar

6450 - Svämängar
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Prioriterade åtgärder:
Kartlägga hur det ser ut med igenväxningsvegetation runt sjöarnas stränder samt om det 
finns behov av mer skötsel/hävd.

Beskrivning av området

Området innefattar de två små sammanhängande sjöarna Borrsjön och Vikarsjön. Sjöarna 
har tidvis översvämmade strandängar, då de står i direkt förbindelse med den närliggande 
Ljusnan och följer älvens vattenståndsvariationer. Vattenståndet kan fluktuera kraftigt 
(upp till ett par meter), både under ett år och mellan olika år. Till följd av återregleringen 
av Mellanljusnan vid Laforsen är vattenföringen omvänd, d.v.s. flödena är relativt höga 
vintertid och lägre sommartid.

I norr och nordöst omges området till stor del av villabebyggelse, i väster och söder av 
betes- och åkermarker samt en del skog. Skifteskartan från slutet av 1800-talet visar att 
stränderna till övervägande delen varit hävdad fodermark. Sedan mitten av 1980-talet 
betas dock endast partier vid Vikarsjön. I dagsläget finns en hävdad betesmark längs 
västra kanten av Vikarsjön.

Vattenståndsfluktuationerna i kombination med lerjord och långvarig hävd av 
strandområdena har skapat förutsättningar för en speciell typ av strandängsflora kring 
sjöarna, s.k. kortskottsvegetation (även kallad ävjebroddsvegetation), vilken utgörs av 
småväxta arter som är beroende av återkommande störningar i form av t.ex. periodvisa 
översvämningar eller betesdjurstramp för att inte konkurreras ut av annan vegetation. I 
sjöarnas kortskottsvegetation ingår arter som ävjepilört, ävjebrodd, sylört, fyrling, tretalig 
slamkrypa, nordslamkrypa, nålsäv och rödlånke.

Närheten till två andra Natura 2000-områden med förekomster av kortskottsvegetation, 
Mellanljusnan och Kyrksjön, ökar områdets värde för bevarande av vegetationstypen med 
tanke på spridningsmöjligheter på landskapsnivå.

Området har även ett rikt fågelliv samt kulturlämningar i form av slaggförekomster.

Vad kan påverka negativt

Vid beskrivandet av sådant som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan 
endast nu kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer 
att identifieras i framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och 
atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder.

Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan 
vara tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan 
vara avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är 
tillståndspliktig eller inte.

För respektive ingående Natura 2000-naturtyp- och art listas exempel på åtgärder som 
skulle kunna innebära en negativ påverkan.

Bevarandeåtgärder

Den prioriterade bevarandeåtgärden för området är att följa upp och kartlägga hur det ser 
ut med igenväxningsvegetation runt sjöarnas stränder samt om det finns behov av mer 
skötsel/hävd.
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Bevarandetillstånd

Det är i dagsläget oklart hur det ser ut i området då det inte har besökts på ett antal år.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska 
ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. 
Mätbara mål, så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa 
målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som 
satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 
2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3130 - Ävjestrandsjöar

33,96 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Definition av naturtypen:
Näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med förekomst av flacka, ibland betespräglade, 
stränder och grunda bottnar. Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består av perenn 
kortskottsvegetation och på blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen annuell 
pionjärvegetaion. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.

Representativa sjöar av naturtypen har naturliga vattenståndsvariationer, regelbunden 
ishyvling och/eller strandbete. Störningen i strandlinjen är en förutsättning för 
karaktäristisk annuell vegetation som förekommer på de flacka stränderna som blottas 
eller utsätts för störning. Perenn kortskottsvegetationen är normalt vanligt förekommande 
i litoralzonen (vattenstranden). Vass och annan högre vattenvegetation förekommer 
relativt sparsamt liksom slingor och flytbladsvegetation, men kan dominera i skyddade 
vikar. Sammanlagt bör dessa typer av vegetation inte sammanlagt täcka mer än 20 % av 
objektets yta eller 50 % av strandlängden, förutom i skyddade vikar.

Vattenkemiskt är sjöarna oligo-mesotrofa (näringsfattiga – svagt näringsrika) med en 
totalfosforhalt normalt < 25 µg/l P/l (måttligt höga halter) och med en vattenfärg normalt 
< 60 mg Pt/l (måttligt färgat vatten).

Sjöar som sedan länge varit sänkta eller dämda och upprätthåller 
vattenståndsfluktuationer med naturlig säsongsvariation samt reglerade sjöar där 
förutsättningarna för naturtypens karaktäristiska arter upprätthålls, ingår i naturtypen. 
Däremot bör sjöar med korttidsreglering (flera gånger per vecka) eller en 
regleringsamplitud med kraftig negativ påverkan på förutsättningarna för den 
karaktäristiska vegetationen inte ingå i typen.

Karakteristiska arter: Slamkrypa, nordslamkrypa, tretalig slamkrypa, nålsäv, vekt 
braxengräs, styvt braxengräs, borstsäv, vägtåg, vanlig löktåg, ävjebrodd, strandpryl, 
klotgräs, bäcknate, strandranunkel, dvärgigelknopp, sylört, drillsnäppa och storlom.

Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på 
Naturvårdsverkets hemsida.

Bevarandemål

Utbredningen av naturtypen ävjestrandsjöar är oförändrad kring 33,96 ha. Sjön har relativt 
klart vatten. Naturliga vattenståndsfluktuationer eller annan störning som ger motsvarande 
effekt på strandvegetationen (ishyvling, strandbete) förekommer. Stränderna är periodvis 
blottlagda med annuell kortskottsvegetation. Det finns fria vandringsvägar. Ingen påtaglig 
minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen sker.

Negativ påverkan

- Skogsbruksaktiviteter i tillrinningsområdet kan orsaka ökad belastning av humusämnen, 
grumling och igenslamning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning av 
strandskogen förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och ökar risken för erosion.
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- Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning och/eller 
onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen. Regleringskonstruktioner kan utgöra vandringshinder.

- Jordbruk i tillrinningsområdet; markavvattning och regelbunden rensning av diken kan 
orsaka grumling. Intensiv odling i sjöns och tillflödenas närområden riskerar att orsaka 
läckage av närings- och bekämpningsmedel. Extensivt jordbruk bidrar dock ofta till att 
hålla betesmarket och strandängar öppna.

- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns 
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och 
artsammansättning.

- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, 
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.

- Exploatering av strandområden 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 ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar.

- 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.

- Försurning – ävjestrandsjöar kan ha låg buffringskapacitet mot försurande ämnen vilket 
ökar riskerna för onaturlig sänkning av sjöns pH.

Bevarandetillstånd

Oklart.
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6450 - Svämängar

2,92 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Definition av naturtypen:
Gräsmarker längs med större vattendrag norr om den naturliga Norrlandsgränsen som 
översvämmas under vår och sommar. Naturtypen har använts eller används fortfarande 
som slåtterängar (s.k. raningar). Krontäckning av träd och buskar, som inte är av 
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Naturtypen omfattar sådana marker som ännu hålls 
öppna genom hävd och/eller naturliga störningar.

Karakteristiska arter: Grenrör, brunrör, vasstarr, norrlandsstarr, gråstarr, tuvtåtel, lappelm, 
sjöfräken, fårsvingel, vitmåra, blåtåtel, stagg, rörflen, mandelpil, gullris, nordruta, 
smörbollar och strandveronika.

Bevarandemål

Utbredningen av svämängar är minst 2,92 ha. Ängarna översvämmas årligen och präglas 
av en hög markfuktighet. De har en öppen karaktär utan busk- och trädvegetation av 
igenväxningstyp. Ingen påtaglig minskning av de för naturtypen typiska arterna sker.

Negativ påverkan

- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt 
till igenväxning.

- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa 
gränser mellan olika markslag.

- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.

- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och 
missgynnar den konkurrenssvaga floran.

- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den 
dynglevande insektsfaunan.

- Utebliven vårflod.

- Kväveläckage från angränsande marker kan påverka floran negativt.

- Dräneringar som torkar ut naturtypen.

- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande 
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverk-samhet.

- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran 
negativt.

Bevarandetillstånd

Oklart.
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1966 - Ävjepilört, Persicaria foliosa

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Livsmiljö:
Ävjepilört förekommer på grunda leriga stränder vid älvar, åar och sjöar samt sällsynt vid 
småvatten i betesmarker. Vid Bottenviken förekommer den även vid bräckt vatten. Den är 
ljusälskande och mycket konkurrenssvag. I samtliga områden växer den i miljöer som 
större delen av året normalt är täckta av vatten och endast periodvis är blottlagda. Arten 
kräver troligen viss uttorkning av substratet för att gro, men kan sedan växa delvis 
vattentäckt. På några lokaler är den endast tillfällig och dyker upp när förhållandena är 
optimala för att några år senare ha försvunnit igen. På merparten av lokalerna är den oftast 
årlig.

Önskvärd naturlig stress och störning:
En vattenregim i vattendrag som medför blottläggning av jord under sommaren och 
översvämning under vår- och höstflod är den avgjort viktigaste störningen för arten. 
Betesdrift på stränder påverkar också arten positivt.

Reproduktion och spridning:
Arten sprids huvudsakligen längs vattendrag. Långdistansspridning och spridning mellan 
vattendrag sker troligen med fåglar. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 
mindre än 1000 meter.

Bevarandemål

Ävjepilört ska ha en permanent förekommande population i området om sammanlagt 
minst 2000 individer.

Negativ påverkan

Exempel på åtgärder som kan påverka naturtypen negativt:

- Skogsbruksaktiviteter i tillrinningsområdet kan orsaka ökad belastning av humusämnen, 
grumling och igenslamning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning av 
strandskogen förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och ökar risken för erosion.

- Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning och/eller 
onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen. Regleringskonstruktioner kan utgöra vandringshinder.

- Jordbruk i tillrinningsområdet; markavvattning och regelbunden rensning av diken kan 
orsaka grumling. Intensiv odling i sjöns och tillflödenas närområden riskerar att orsaka 
läckage av närings- och bekämpningsmedel. Extensivt jordbruk bidrar dock ofta till att 
hålla betesmarket och strandängar öppna.

- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns 
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och 
artsammansättning.

- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, 
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
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- Exploatering av strandområden 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 ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar.

- 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.

- Försurning – ävjestrandsjöar kan ha låg buffringskapacitet mot försurande ämnen vilket 
ökar riskerna för onaturlig sänkning av sjöns pH.

Bevarandetillstånd

Oklart. En inventering av kortskottsvegetation runt sjöarna gjordes 2007. Arten 
påträffades då rikligt vid flertalet platser runtom både Borrsjön och Vikarsjön.
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