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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: 375,8

Kommun: Gävle

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:

ha

Markägarförhållanden: Privat, staten genom Naturvårdsverket.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-05-26

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: 1996-12-01,  regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01, 
SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/Nm

A001 - Smålom, Gavia stellata

A127 - Trana, Grus grus

A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria

A166 - Grönbena, Tringa glareola

A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix

3160 - Myrsjöar

7110 - Högmossar

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

91D0 - Skogsbevuxen myr
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Prioriterade bevarandevärden: 
Prioriterade bevarandevärden i området är de väl utvecklade högmossarna med system av 
gölar tillsammans med den gamla skogen och skogbevuxena myrarna.

Motivering:
Häckelsängs Högmosse och Gnagmur naturreservat bildades 1981 med syftet att ”bevara 
mossarnas hydrologiska och morfologiska utveckling, att låta den gamla skogen inom 
vissa skogsholmar och skogsbestånd utvecklas till naturskog, samt att bevara olika 
biotoper för djurlivet”. Området har bl.a. ett rikt fågelliv. I skogen har flera sällsynta arter 
av lavar och svampar påträffats. Området ingår som ett objekt i Myrskyddsplan för 
Sverige (under objektsnamnet Axmar högmosse), som beskriver ett urval av landets mest 
värdefulla myrar.

Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling, naturvårdsbränning, naturvårdsröjning för att gynna asp.

Beskrivning av området

Området består av två väl utbildade koncentriska högmossar med omfattande system av 
gölar, en större och flera mindre tjärnar samt skog på myr och fastmark.

Häckelsängs högmosse i väster är tydligt välvd. I sin centrala del är den plan och öppen 
och har gott om lösbottnar. Runt kanterna och i hela den södra delen av mossen finns 
tydligt utbildade strängar och höljor. Strängarna kläds av olika ris och låga myrtallar som 
på vissa håll har en hög ålder. Höljorna är till stor del omvandlade till gölar. Söder om 
Häckelsängs högmosse finns en mindre, svagt välvd och till största delen tallbevuxen 
mosse. Gnagmur i öster är mindre och har färre gölar, men har även den tydligt 
differentierade tuvor och höljor. Strax väster om Gnagmur finns ett öppet kärr. 

De båda mossarna skiljs åt av ett dikat parti med sumpskog, skogbevuxen myr och 
produktionsskog.

Fina naturskogar finns nordväst, väster och sydväst om Häckelsängs högmosse samt 
sydväst om Gnagmur. Barrskogen omedelbart söder om Svantjärn är mycket värdefull 
med en stor andel död ved i form av torrakor och lågor. Den är endast svagt påverkad av 
skogsbruk. Skogen nordväst om Häckelsängs högmosse har en stor andel asp och 
innehåller ett flertal arter som är knutna till aspskogar med lång kontinuitet.

Vad kan påverka negativt

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

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

Området är avsatt som naturreservat och är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder, t.ex. 
skogsbruk och markavvattning i området, som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
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För respektive naturtyp listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en negativ 
påverkan.

Bevarandeåtgärder

Området är skyddat som naturreservat, vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden. Syftet 
med reservatet ska uppnås genom att de öppna högmossarna och en del av skogen får 
utvecklas fritt, medan andra delar har en aktiv skötsel som innefattar naturvårdsbränning 
av skog, röjning för att gynna asp och igenläggning av diken vid ett kärrområde. 
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura 
2000-området, och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. I övrigt gäller 
föreskrifterna i reservatsbeslutet.

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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Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som kan påverka naturtypen negativt:

- 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. 

- 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.

Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för naturreservatet.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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- 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.

- 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 naturtypen 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.

Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för naturreservatet. Högmossarna får utvecklas 
fritt.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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- 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.

- 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.

Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för naturreservatet. Större delen av våtmarkerna 
kommer inte att omfattas av någon skötsel. I ett parti i områdets centrala del, mellan de 
båda högmossarna, finns några gamla diken kvar som kommer läggas igen. På längre sikt 
kan det eventuellt bli aktuellt att röja bort igenväxningsvegetation.

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

- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, 
dikning, plantering och användandet av främmande trädslag.

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

- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas 
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör 
fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer allt mer 
isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp 
genom avverkningar.

- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada 
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa 
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de 
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är 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
Området sköts i enlighet med skötselplan för naturreservatet. En stor del av skogen 
kommer lämnas till fri utveckling. I delar av skogen är naturvårdsbränning inplanerad. I 
ett mindre område norr om tjärnarna kommer en del gran att röjas bort för att gynna asp.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.







BEVARANDEPLAN Diarienummer
511-4022-2016 14 av 19

Sida

av siklöja. Lämpliga häckningsplatser utgörs i allmänhet små och fisktomma skogstjärnar 
och myrgölar med flacka, gungflyartade stränder och med små gungflyholmar. Tillgång 
till områden med minimal mänsklig störning är viktigt. Arten är störningskänslig främst 
under ruvningen (mitten av maj – början av juli i södra Sverige, juni-juli i norra Sverige).

Arten är långlivad art med relativt låg reproduktion och är därför känslig för jakt.

Spridningsförmåga:
Under häckningstid utsträcks provianteringsturerna till fiskrika vatten upp till cirka 10 km 
från häckningslokalerna.

Smålommen övervintrar i marin miljö längs västra Europas kuster samt i södra Östersjön.

Bevarandemål
Smålom ska regelbundet häcka i området.

Negativ påverkan
Försurning av viktiga fiskevatten kan innebära utglesade bestånd av bytesfisk. Förhöjda 
kvicksilverhalter i ägg har uppmätts från försurningsdrabbade områden, något som kan 
medföra försämrad reproduktion. Igenväxning av häckningstjärnar p.g.a. ökat 
kvävenedfall kan vara ett långsiktigt problem.

Markavvattning och rensning i utloppet till häckningstjärnar medför att stränder och 
holmar får kanter och överhäng (lommarna kommer inte upp till boplatserna) och 
häckningsöar kan bli landfasta, vilket ökar risken för predation. Även markavvattning i 
marker närbelägna häckningstjärnarna kan påverka vattennivån i tjärnen.

Arten är känslig för mänsklig störning, främst orsakat av friluftsliv, på häckningslokalerna 
under maj – juli.

Under vintertid utgör oljeutsläpp och risken att fastna i fiskeredskap hot mot arten i bl.a. 
Östersjön.

Bevarandeåtgärder
Fortsatt skötsel av området enligt skötselplan för naturreservatet.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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Bevarandeåtgärder
Fortsatt skötsel av området enligt skötselplan för naturreservatet.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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