Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630160 Gustavsmurarna

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

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-5647-16

Sida
1 av 22

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630160 Gustavsmurarna
Kommun: Gävle
Områdets totala areal: 71,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-09-16
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Privat bolag.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
7140 - Öppna mossar och kärr
7230 - Rikkärr
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyer
1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus
1902 - Guckusko, Cypripedium calceolus
1903 - Gulyxne, Liparis loeselii
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.
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Prioriterade bevarandevärden:
I Natura-2000 området Gustavsmurarna är de prioriterade bevarandevärdena att bevara ett
stort rikkärrskomplex med den flora och fauna som ingår i denna naturtyp.
Motivering:
Området utgörs av Gustavsmurarnas naturreservat. Området är en av de botaniskt mest
värdefulla våtmarkslokalerna i länet. Den starka kalkpåverkan har gett förutsättningar för
rikt differentierad extemvegetation med ett för länet och även landet stort antal ovanliga
och skyddsvärda arter. Området är hydrologiskt och allmänekologiskt intressant genom
sin storlek och orördhet.
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,(i huvudsak fri utveckling).

Beskrivning av området
Området ingår i den förhållandevis myrrika delen av det riksintressanta moränkalkområdet
i sydöstra Gästrikland. Trakten utgör ett flackt skogslandskap med stor andel sumpskog,
talrika mindre kärr, enstaka tallmossar samt även andra våtmarkstyper. På
Storskifteskartan från 1811 är större delen av området klassat som Skog och betesmyra
och på Sockenkartan från 1854-56 enbart som Myra och mosse. Myrarna har troligtvis
inte utnyttjats som slåttermark.
Gustavsmurarna är ett ca 70 ha stort, flikigt rikkärrskomplex. Det utgör länets största
sammanhängande extremrikkärr, med både öppna och glest beskogade kärr. Bland de
mest kalkgynnade arterna kan nämnas flugblomster och guckusko. I nordöstra delen av
myren finns en liten tjärn som avvattnas via ett dike men i övrigt är området helt
opåverkat av dikningar.
Kraftledningar korsar myren i två riktningar, i SO/NV-riktning samt en utlöpare NO-ut.
Flera sällsynta arter är i området helt eller delvis knutna till de öppna, regelbundet
hävdade miljöerna som kraftledningsgatorna erbjuder. Bland annat finns här en mycket
exklusiv fjärilsfauna med många sällsynta och hotade arter. En av de mest sällsynta artena,
spetsvingemätare, har en mycket begränsad utbrening i Sverige. Det kända
utbredningsområdet är i princip koncentrerat kring den kalkrika gränstrakten mellan
Norduppland och sydvästra Gästrikland nära Östersjökusten. Den lever i Sverige ofta vid
halvöppna mosaikartade fuktiga marker på jordar med kalkinslag och/eller rörligt
markvatten. Tidvis övervämmade kärrmarker i kraftledningsgator är ett vanligt habitat.
Arten lever i Sverige framförallt av älggräs i larvstadiet, men har även setts på olika örter
(bl.a. gullris och kärrtistel) och gräs. Från centrala Europa finns uppgifter om att den går
på olika ärtväxter. Bland övriga fjärilsarter som det finns uppgifter på från
kraftledningsgatan som går genom Gustavsmurarna (inom samt utanför Natura 2000området) kan nämnas stinksyskesäckmal, östlig gullrisfrövecklare, kattunvisslare,
hagtornsfjäril, klöverblåvinge, turkos blåvinge, väddnätfjäril, sotnätfjäril, bredbrämad
bastardsvärmar, sexfläckig bastardsvärmare, smalsprötad bastardsvärmare, mindre
bastardsvärmare, mindre igelkottsspinnare och gungflytrågspinnare.
De öppna kraftledningsmiljöerna gynnar även sällsynta arter inom andra artgrupper, bl.a.
finns här en rik förekomst av tidigt blommande fältgentiana och flera platser där
kalkkärrsgrynsnäcka har påträffats.
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I övrigt i stort så finns flera sällsyntare arter av kärlväxter, mossor och lavar noterade i
området, bl.a. arter som majviva, knottblomster, ängsstarr, käppkrokmossa, mörk
husmossa, piprensarmossa, dunmossa, flagellkvastmossa, garnlav och korallblylav. Den
hotade träsksammetslöparen påträffades 1999 i området. Träsksammetslöpar är ett
marklevande rovdjur, som lever på blöt, rikt bevuxen men solexponerad mark i öppna kärr
och vid sjö- eller åstränder. Den är bara känd från en handfull lokaler i Sverige och dess
viktigaste utbredningsområde är likt spetsvingemätarens från Norduppland upp till
sydöstra Gästrikland.

Vad kan påverka negativt
Vid beskrivandet av saker 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,
tex skogsbruk och markavvattning i området, 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.
Eventuella effekter av diket från tjärnen bör undersökas. Om det fortfarande har
avvattnande effekt bör det läggas igen.
Det bör säkerställas att hävden av kraftledningsgatan är fortsatt gynnsam för de sällsynta
arter som är knutna till denna miljö. 2011 tog Vattenfall Eldistribution AB i samarbete
med länsstyrelsen fram en skötselplan för den SO/NV -gående kraftledningsgatan vi
Gustavsmurarna. Skötseln i den betonar åtgärder för att gynna väddnätfjäril och innebär
att ledningsgatan inom Gustavsmurarna röjs vart 4:e år och at röjningsavfall tas bort.

Bevarandetillstånd
Större delen av rikkärren har en hög artmångfald och innehåller de typiska arter som
indikerar gynnsam bevarandestatus. I delar av myren finns dock tendenser till att inslaget
av vitmossor och vass har ökat samt att glasbjörk håller på att breda ut sig.

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
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satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura
2000 - naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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- Torvbrytning är ett hot som riskerar at öka i takt med efterfrågan på torv som energikälla
och jordförbättringsmedel.
- Anlägging av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan på
den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i området.
- 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 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
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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dåligt tjälad mark. Viss störning på lite fastare mark är troligtvis gynnsamt för majvivan.
Mer information om respektive naturtyp, med avseende på definitioner, karaktäristiska
arter, typiska arter mm, finns att läsa i Naturvårdsverkets vägledningar. Se
www.naturvardsverket.se.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen ska vara minst 22,5 ha. Grundvattennivån ska inte vara
påverkad av fysiska ingrepp. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska
arterna i naturtypen ska ha skett.
Negativ påverkan
Åtgärder som kan påverka naturtypen negativt.
- 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
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 öka 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
på grund 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.
Bevarandeåtgärder
- Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar
för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering,
tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd
och uppföljning samt övervakning).
- rikkärret slåttras
- genomförandet av Åtgärdsprogram för rikkärr.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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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
Bevarandetillståndet bedöms som gynsamt.
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- 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
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 organismers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. 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 föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de införs.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms som gynnsamt.
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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 svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen,
översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av
vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i landet, men som har
potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt
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- På många håll håller närboende koll på ”sina” lokaler och förhindrar på det sättet ofta att
lokaler beskattas eller förstörs.
- På flera håll i landet övervakas guckuskon av floraväktare och dessa informerar
markägare om förekomsterna vilket förhindrar lokalförstörelse av ren okunskap.
- Ex. situ odling har utvecklats för att genom att guckuskoplanter ska kunna säljas på
plantskolor för att undvika att vilda populationer beskattas illegalt för export eller
inplantering i trädgårdar.
Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen är bedömd som gynnsam.
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Legend
7140 - Öppna mossar och kärr
7141 - Öppna mossar och kärr, svagt välvda mossar
7142 - Öppna mossar och kärr, kärr och gungflyn
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

7231 - Rikkärr träddklädda och videbevuxna (krontäckning 30-100%)
7233 - Rikkärr öppna (krontäckning 0-30%)
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# # # #9006 - Taiga, Sumpskog
####
# # # #9010 - Taiga
# # # #9080 - Lövsumpskog
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9740 - Skogbevuxen myr

!

Natura 2000-område

