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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: 108,4 ha

Kommun: Hudiksvall

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.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-09-16

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 
Statligt

1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

1163 - Stensimpa, Cottus gobio

1355 - Utter, Lutra lutra

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3210 - Större vattendrag

3260 - Mindre vattendrag

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

9050 - Näringsrik granskog

91D0 - Skogsbevuxen myr
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Prioriterade bevarandevärden:
Älven Svågan, skogarna och myrarna i området samt för flodpärlmussla och andra 
sällsynta arter som är knutna till dessa naturtyper.

Motivering:
Området utgörs av Flotthöljans naturreservat. Älvlandskapet och skogen  vid Svåga älv 
har höga naturvärden. Förekomsten av ringlav är en av landets största, miljön är rik för 
mossor och flodpärlmussla finns i reproducerande bestånd.

Prioriterade åtgärder:
Området är skyddat som naturreservat vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden. Syftet 
med reservatet ska uppnås genom att skötsel bedrivs i enlighet med skötselplan för 
området

Beskrivning av området
Natura 2000-området Flotthöljan är 110 ha stort. Genom området rinner en av 
Hälsinglands största skogsåar, Svågan. Vid Flotthöljan delar sig Svågan i ett par grunda 
forsarmar åtskilda av en serie långsmala öar. Svågan rinner här i relativt flack terräng som 
mer eller mindre regelbundet översvämmas. Parallellt med åns sydvästra strand rinner en 
mindre bäck. Även denna delar upp sig i flera armar och rinner delvis underjordiskt i den 
blockiga skogsmarken. I områdets norra del rinner ytterligare en bäck ut i Svågan.

I området kantas Svågan av gammal skog som domineras av gran närmast ån men går 
successivt över i torrare tallskog högre upp i terrängen. Den hotade laven ringlav 
förekommer rikligt i området. Ringlavsförekomsten vid Flotthöljan är en av landets största 
och livskraftigaste kvarvarande bestånd av den sällsynta laven. Ringlaven växer både på 
stammar och grenar av tall, gran och björk. Många äldre granar är vackert draperade av 
laven. Ringlavens rika förekomst beror sannolikt på det fuktiga, särpräglade klimatet invid 
älvens forsar.

Mossfloran i området är rik med bl.a. arterna liten hornflikmossa (VU), 
kurragömmamossa (NT)  och alsidenmossa. Bland sällsyntare lavar och svampar i 
området kan nämnas ärgspik, ladlav (NT), ringlav (VU), ullticka (NT), rynkskinn (VU), 
doftskinn (NT) och rosenticka (NT). 

I Styggbäcken som rinner ut i Svågan inom Natura-området finns harr och ett naturligt 
bestånd av öring.

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

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

Området är skyddat som naturreservat och är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder, 
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såsom skogsbruk etc, som har bedömts kunna skada dess naturvärden.

Bevarandeåtgärder
Området är skyddat som naturreservat. Ytterligare skydd bedöms ej vara aktuellt. 
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura 
2000-området,och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. I övrigt gäller 
föreskrifterna i reservatsbeslutet.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för området som helhet bedöms som gynnsamt. Bevarandetillståndet 
för vattendraget bedöms som ej gynnsamt främst på grund av vandringshindren och 
regleringen av vattendraget.

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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artsammansättning som inte påverkas negativt av främmande arter eller fiskstammar.

Vattenlevande organismer ska ha fria vandringsvägar.

Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.

Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som skulle kunna påverka naturtypen negativt:

- 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/ skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. 
Verksamheterna 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 betesmarker 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 lågvattensflöde (framför allt biflöden 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 mm).

- 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.
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- 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

För att naturtypen ska uppnå gynnsam bevarandestatus bör förhållandena avseende 
vattenföring och flödesdynamik bibehållas eller förbättras och negativ påverkan från 
befintliga regleringar minimeras.

Restaurering och vård av vattendraget i syfte att gynna bl.a. strömfisken.

Bevarandetillstånd
Bevarandtillståndet bedöms som ej gynnsamt.
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- 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 lögvattenflöde  (framför allt 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 mm).

- 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.

Bevarandetillstånd
Oklart
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- Spridning av t.ex. 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 skador på naturtypen.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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- Avverkning, röjning och gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller 
borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar 
lokalklimatet. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat 
naturvärde. 

- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket som t.ex. gödsling, markberedning, dikning, 
plantering och användande av främmande trädslag.

- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön 
förändras. Detta gäller större markskador.  

- Fragmentering. I den mindre skalan kan t.ex. skogsbilvägar leda till fragmentering av 
vissa organismers population 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 alltmer 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 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 svavelföreningar 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 någon av 
dessa stadier med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt 
brand som verkar över stora ytor. Andra dynamiska krafter är översvämning, vind och 
angrepp av insekter och svamp. 

- Systempåverkande arter som t ex klövvilt som i betydande delar av norrland har 
påverkat förekomst av asp, rönn och sälg negativt. Andra hot är invasiva främmande arter 
som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandetillstånd
Naturtypen har goda förutsättningar för gynnsamt bevarandetillstånd.
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- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket som t.ex. gödsling, markberedning, dikning, 
plantering och användande av främmande trädslag.

- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön 
förändras. Detta gäller större markskador.  

- Fragmentering. I den mindre skalan kan ex skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa 
organismers population 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 alltmer 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 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 svavelföreningar 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 någon av 
dessa stadier med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt 
brand som verkar över stora ytor. Andra dynamiska krafter är översvämning, vind och 
angrepp av insekter och svamp. 

- Systempåverkande arter som t.ex. klövvilt som i betydande delar av Norrland har 
påverkat förekomst av asp, rönn och sälg negativt. Andra hot är invasiva främmande arter 
som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.





BEVARANDEPLAN Diarienummer
511-5648-16 17 av 25

Sida

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.

- 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 land-skapet 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. Några 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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Negativ påverkan
Åtgärder/företeelser som kan påverka arten negativt

- Brist på lämpliga bottnar – många av de vattendrag där arten idag förekommer är 
reglerade, rensade eller kanaliserade.

- Reglering minskar vattenhastigheten och resulterar i ökad sedimentation i fördämda 
delar. I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer. 
Flodpärlmusslan missgynnas genom försämrade strömningsförhållanden, minskad 
förekomst av värdfisk och minskad habitatkvalitet.

- Rensning leder till att musslor grävs bort samtidigt som det medför ökad 
sedimenttransport och minskad habitatvariation i vattendragen.

- Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag 
leder till kraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer. Bestånd i stora 
och djupa vattendrag lever i mera stabila miljöer och är inte alls lika känsliga. Minskad 
beskuggning leder ofta till ökad förekomst av makrofyter och därmed långsammare 
flöden och mera igenslamning. Körning i och vid vattendragen kan skada såväl musslor 
som dess livsmiljö samt bidra till ökad tillförsel av partiklar och försurande ämnen.

- Svaga värdfiskbestånd till följd av minskad habitatvariation, artificiella flöden och 
fragmentering/uppdelning av vattendragen.

- Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av bl.a. försurande och syretärande ämnen 
och bekämpningsmedel.

- Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss effekt.

- Brist på lämpliga bottnar.

- Fragmentering i kombination med små delpopulationer. I många vattendrag är bestånden 
små och glesa samtidigt som det inte konstaterats förekomst av små musslor. Lokalt är 
bestånden så små att de riskerar att försvinna till följd av slumpfaktorer. Inte minst som 
fragmentering av vattendrag förhindrar spridning av såväl fisk som musslor uppströms.

- Försurning gör att musslorna får problem med kalkupptag och skalbildning. Vid pH-
värden under 5 i kombination med höga halter fria aluminiumjoner är risken stor att 
musslorna dör. Ju yngre individ desto större känslighet mot låga pH och glochidielarverna 
är känsligast.

-Vattenuttag för bevattning av jordbruksmark liksom dränering av jordbruks- och 
skogslandskapet leder till kraftigt varierande flöden med periodvis risk för låga 
syrgaskoncentrationer samt torrläggning av små vattendrag.

- Övergödning leder till ökad produktion av organiskt material, vilket bidrar till 
igenslamning och sänkta syrehalter till följd av ökad nedbrytning. Den största 
antropogena närsalttillförseln lokalt står jordbruk och avloppsanläggningar för.

- Förekomst av främmande fiskarter som amerikansk bäckröding och regnbåge är ett hot 
då de kan konkurrera ut naturligt förekommande öring- och laxbestånd och därigenom ha 
negativ inverkan på flodpärlmusslans reproduktion.
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Bevarandeåtgärder
- Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar 
för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, 
generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning 
samt övervakning).

- Genomförandet av Åtgärdsprogram för flodpärlmussla.

- Arten gynnas av habitatvård med inriktning mot laxfiskar.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen bedöms som gynnsam.
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- Lokala populationer hotas på sikt av försämrade syreförhållanden i bottnarna.

- Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av försurande, syretärande och gödande 
ämnen.

- Utsläpp och oförsiktig hantering av bekämpningsmedel.

- Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss 
negativ effekt.

Bevarandeåtgärder
Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar 
för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, 
generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning 
samt övervakning).

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt.
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- Höga halter av PCB har tidigare orsakat drastiska nedgångar av utterbeståndet i Sverige. 
Situationen på miljögiftsidan har dock förbättrats och under den senaste tioårsperioden 
har detta bl.a. medfört ett generellt sett ökande bestånd och en spridning in i tidigare 
uttertomma områden.

- Reglering av vattendrag, utbyggnad av vattenfall och strömsträckor.

- Årligen skördar biltrafiken ett relativt stort antal uttrar vilket inte är försumbart med 
tanke på att det svenska beståndet fortfarande är relativt litet. För utterpopulationen som 
helhet är sannolikt inte trafiken ett av de allvarligaste hoten men lokalt, framför allt i delar 
av södra Sverige, kan trafiken vara en begränsande faktor.

- Drunkning i fasta fiskeredskap. Här kan man ta lärdom av Danmark som har arbetat en 
hel del med att göra vissa fiskeredskap som dränker uttrar ”uttersäkra”.

- Uttern verkar inte vara så störningskänslig som man kan tro. Det finns utter i t.ex. 
centrala Mora, Uppsala, Nyköping och Norrtälje. De är påfallande okänsliga för 
störningar som är konstanta eller regelbundna och som inte direkt är riktade mot 
vattenbiotopen, t.ex. bakgrundsbuller från en tätort eller jordbruksmaskiner. Däremot, vid 
en oregelbunden störning (t.ex. vid intensiv kanotpaddling vissa helger), visar uttrarna 
tecken på att bli störda.

Bevarandeåtgärder
- Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar 
för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, 
generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning 
samt övervakning).

- Genomförandet av Åtgärdsprogram för utter.

- På många ställen vid korsningar mellan väg/vattendrag och där utter ofta korsar vägen 
har åtgärder genomförts så att djuren kan vandra längs vattendraget utan risk att bli 
påkörda.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen är troligen gynnsam.
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Legend

126 Mindre vattendrag <3 m (3260)
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3210 - Större vattendrag
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3212 - Större vattendrag forssträckor
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3213 - Större vattendrag Sten- och blockrika partier
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3214 - Större vattendrag Sten- och blockrika forssträckor

7140 - Öppna mossar och kärr

7142 - Öppna mossar och kärr, kärr och gungflyn
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####
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9006 - Taiga, Sumpskog
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9010 - Taiga

9050 - Näringsrik granskog
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9740 - Skogbevuxen myr

Natura 2000-område
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