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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: 180,1 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 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-19

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: 

Sveaskog, Ljusdals kommun, privat.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri

1163 - Stensimpa, Cottus gobio

1355 - Utter, Lutra lutra

1389 - Långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

1902 - Guckusko, Cypripedium calceolus

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3160 - Myrsjöar

3260 - Mindre vattendrag

7140 - Öppna mossar och kärr

7230 - Rikkärr

7310 - Aapamyrar

9010 - Taiga
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enskilda Natura 2000-området är det verordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden:
Det kalkpåverkade myrmarken som bl.a. har höga botaniska värden.

Motivering:
Området har höga naturvärden. Det är utpekat riksintresse för naturvården och ingår som objekt i 
myrskyddsplan för Sverige. De kalkrika, våta miljöerna hyser bl.a. en divers mossflora som 
rymmer flera sällsynta arter.

Prioriterade åtgärder:
Förhindra ingrepp i våtmarkerna.

Beskrivning av området

Natura 2000-området Nätsjöbäcken ligger ca en mil söder om Los i västra änden av 
Hälsningland. Området följer Nätsjöbäckens lopp inklusive omkringliggande strandvåtmarker, 
från strax norr om Rotsjön ned till sjön Storlugnan. I området ingår ävenen delar av biflödena 
Mårdsjöbäcken och Uttertjärnsbäcken. 

Nätsjöbäcken har använts som flottningsled och har rensats och vid utloppet från 
Stortallbergsmyran finns diffusa rester efter en flottningsdamm. Vid Storlugnans utlopp i 
Nätsjöbäcken finns en dammvall över myren på norra sidan av vattendraget, sannolikt en rest 
från flottningsepoken. Nätsjöbäcken nedströms Storlugnan är relativt hårt flottningsrensad med 
vissa rester av stenkistor etc.

Terrängen kring bäckarna och sjöarna är förhållandevis flack och breda strandvåtmarker breder 
ut sig på flera ställen. Runt Rotsjön ligger ett flertal mindre myrar, mestadels trädbevuxna 
fastmattemyrar och ett rikkärr. Längs Mårdsjöbäcken utgörs en del av myren av ett 
strängflarkkärr. Stortallbergsmyran ligger i södra delen av Natura 2000-området. Detta är ett 
större myrområde som i västra delen utgörs av ett stort, välutvecklat och kalkpåverkat 
strängflarkkärr, samt i övrigt öppna eller glest trädbevuxna topogena kärr. Även de öppna 
topogena kärren visar kalkpåverkan.

Myrkomplexet visar på ett flertal platser stark kalkpåverkan och har en väl utvecklad 
rikkärrsflora vilket gör det av stort botaniskt intresse. Bland kärlväxter finns flera typiska 
rikkärrsarter och andra fuktkrävande arter såsom skuggviol, skogsbräsma, sumpnycklar, 
guckusko, myggblomster, huvudstarr, storgröe och axag. Mossfloran är divers. I skrivande stund 
har ca 190 olika mossarter rapporterats in ifrån eller strax intill området i artportalen. Bland 
dessa finns flera rödlistade arter och signalarter som kalkkällmossa, källmossa, nordlig 
källmossa, långskaftad svanmossa, nordlig tuffmossa, käppkrokmossa, platt fjädermossa, grön 
sköldmossa, grov husmossa, flagellkvastmossa, kruskalkmossa, vedtrappmossa, vedflikmossa, 
timmerskapania och mikroskapania.

Vid elfisken i Nätsjöbäcken har stensimpa, elritsa, gädda, bäcknejonöga och lake påträffats. 
Bland övriga djurlivet i området återfinns bl.a. Natura 2000-arterna kalkkärrsgrynsnäcka och 
utter.

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 
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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 naturtyp- och art listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära 
en negativ påverkan.

Bevarandeåtgärder

Tänkbara hot mot områdets naturvärden utgörs framförallt av förändringar i vattendragens 
hydrologi samt ingrepp i myrmarken.

Ett formellt skydd av rikkärren i området kan komma att aktualiseras inom ramen för långsiktigt 
skydd av objekt som ingår i myrskyddsplanen. Vid avverkningar av fastmarksskog i direkt 
anslutning till myrmarken är det viktigt att en skyddszon lämnas för att minimera påverkan på 
ingående myrnaturtyper.

Bevarandetillstånd

De flesta av de ingående naturtyperna bedöms uppnå gynnsamt bevarandetillstånd. Naturtypen 
mindre vattendrag är dock starkt påverkad av tidigare mänsklig aktivitet i området, bl.a. i form av 
flottningsrensningar. Det är oklart huruvida långskaftad svanmossa fortfarande finns kvar vid 
området.

Myrnaturtyperna tycks vara väl utvecklade trots att omgivande skogar är relativt påverkade av 
skogsbruk. Dock finns det alltid en risk att de hydrologiska förhållandena ändras om avverkning 
sker ända fram till myrkanterna vilket kan påverka både myrar, sjöar och vattendrag negativt.

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:

3160 - Myrsjöar

20,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen utgörs av ett ca 3 km långt ståk med flera sjöar utefter Nätsjöbäckens nedre delar, i 
områdets södra del.

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.

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

Bevarandemål

Utbredningen av naturtypen myrsjöar ska fortsatt ligga kring 20,8 ha och endast förändras av 
naturliga processer som succession. Sjöarnas naturliga hydrologi och vattenkvalitet är inte 
nämnvärt försämrade. Omgivande strandvåtmarker och strandskogar är intakta. Ingen påtaglig 
minskning av populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.

Negativ påverkan

- Dikning av omgivande våtmark och gungfly.

- Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi, lokalklimat och
struktur i strandzonen.
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- 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.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.
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3260 - Mindre vattendrag

4,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

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 4,6 ha. Vattenkvaliteten är god. 
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.
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- 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
På de platser där rester från flottningsepoken kan anses ha betydande påverkan på naturtypen 
skulle restaureringsåtgärder kunna bli aktuella. Det gäller framförallt där bäcken rinner genom 
områdets fastmarker.

Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Nätsjöbäcken visar tydlig påverkan från flottningsepoken och rester finns av 
både dammar, timmerfodrade flottningsrännor och timmerflottningsrensningar. Flera 
vandringshinder finns i vattenförekomsten, vilket i dagsläget bedöms ha måttlig ekologisk 
status.
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7140 - Öppna mossar och kärr

18,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

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 är minst 18,3 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.

- 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.
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- 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

8,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

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 0-
100%. 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 8,6 ha. Rikkärren 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

Gynnsamt.
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7310 - Aapamyrar

69,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Definition av naturtypen:
Aapamyrar är aapamyrskomplex -myrkomplex som domineras av kärr eller blandmyr i de 
centrala delarna. De centrala kärren är i huvudsak minerotrofa men kan i viss mån vara 
limnogent påverkade. Myrkomplex är mosaiker av hydrologiskt sammanhängande myrmark.

Aapamyr förekommer i alpin och boreal biogeografisk region. Aapamyren är nordlig och bäst 
utbildad ovan Limes Norrlandicus. De sydligaste aapamyrarna förekommer i södra Värmland 
och Västmanland. Normalt är aapamyrar >20 ha och omfattar vidsträckta öppna myrpartier. 
Aapamyren utgörs alltid av ett hydrologiskt sammanhängande myrkomplex och domineras ofta 
av kärr eller blandmyr i de centrala delarna. Strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar 
klassas alltid som aapamyr. Andra myrtyper som därutöver kan ingå i ett aapamyrkomplex är 
t.ex. mossar av nordlig typ, plana (topogena) och sluttande (soligena) kärr, som kan vara
fattiga, intermediära eller rika, källor och källkärr, palsmyrar, mader (sumpkärr) och sumpskog
på torvmark. Ingående naturtyper klassas som undertyper.

Kärren kan vara fattiga-rika samt oligotrofa-mesotrofa. Vissa ingående typer kan ha ett 
torvdjup som är grundare än 30 cm. Samtliga myrtyper kan vara öppna eller trädklädda, dvs 0-
100% krontäckning. Undertypernas trädtäckning följer respektive naturtyp.

Inom aapamyren kan tuvor, höljor, dystrofa småvatten, dråg, bäckar och mader förekomma. 
Morfologiska strukturer i torven i form av tuvor, höljor, strängar, gölar, flarkar och enstaka 
palsar kan förekomma på några av de ingående myrtyperna.

Naturlighetskriterier: Myrens hydrologi och hydrokemi får inte vara starkt generellt påverkad 
av antropogena ingrepp. Reversibla, mindre ingrepp som orsakat lokal störning i begränsade 
delar av myren kan medges.

Karakteristiska arter: Rostull, tuvull, myggblomster, blåtåtel, hjortron, kallgräs, tuvsäv, röd 
skorpionmossa, korvskorpionmossa, blek vitmossa, piskvitmossa, björnvitmossa, 
rufsvitmossa, sotvitmossa, drågvitmossa, brun glansvitmossa, krokvitmossa, kärrkrokmossa 
och blodkrokmossa.

Bevarandemål

Arealen aapamyrar är minst 69,6 ha. Myrarna har en ostörd hydrologi. Vattenkvaliteten är god 
och näringsfattiga förhållanden råder. Strängar, flarkar och andra naturligt förekommande 
myrstrukturer förekommer. 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. 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.
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- 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 t.ex. kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen 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 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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9010 - Taiga

5,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

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 5,4 ha. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig 
föryngring. Gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier 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.

- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
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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.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.
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1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Kalkkärrsgrynsnäcka är påträffad vid rikkärrsmiljöer nedströms Rotsjön.

Livsmiljö:
Kalkkärrsgrynsnäcka lever i öppna rikkärr. Den viktigaste miljön för arten är extremrikkärr. 
Arten förekommer även i kalkfuktängar och sällsynt i rikare stråk i mosselaggar och i gles 
sumpskog. Arten är inte extremt kalkkrävande vilket visas av att pH-värdet på lokaler i Syd- 
och Mellansverige ligger i intervallet 5,75–7,5. I Norge antyder pH-mätningar däremot ett 
något högre intervall – 6,6–8,0. Ofta hittar man arten i svagt sluttande områden med rörligt 
grundvatten, medan den verkar vara betydligt ovanligare i vätar och liknande områden med 
stillastående vatten. Förekomsterna är ofta koncentrerade till små partier av lämplig kärryta.

Arten är fuktighetskrävande och hittas främst i mossrika och ständigt fuktiga partier, gärna där 
det finns tuvor av axag, Schoenus ferrugineus, eller lågväxta starr som Carex lepidocarpa. 
Förkärleken för tuviga områden är förmodligen kopplad till att snäckorna genom att förflytta 
sig i vertikalled snabbt och enkelt kan hitta ”rätt” fuktighet.

I fjälltrakterna hittar man oftast arten i rikkärrsmiljöer nedanför trädgränsen. På några få 
platser i Sverige, t.ex. på Pältsan i nordligaste Norrbotten finns arten ovanför trädgränsen upp 
till ca 800 meter över havet. I Dovrefjällen i Norge är arten funnen på upp till 880 meters höjd. 
De viktigaste miljöerna i de norska delarna av fjällen är rikkärr och kalkfuktängar, 
företrädesvis i flack terräng och ofta med förekomst av öppna, steniga och grusiga partier.

Reproduktion och spridning:
Spridningsförmågan hos kalkkärrsgrynsnäcka kan på goda grunder antas vara starkt begränsad. 
Arten förekommer i regel mycket koncentrerat på de lokaler där den finns. Avståndet för 
normal spridning torde ligga i storleksordning några få meter. Att spridning sker även över 
ganska stora avstånd inses lätt när man studerar artens utbredningsområde. 
Långdistansspridning sker förmodligen främst via större däggdjur (t.ex. rådjur) och fåglar.

Bevarandemål

Kalkkärrsgrynsnäcka ska ha en permanent förekommande population i området.

Negativ påverkan

- Det allvarligaste hotet mot kalkkärrsgrynsnäckan är utdikning, dränering och andra ingrepp
som ändrar de hydrologiska förhållandena och leder till uttorkning av artens livsmiljöer. Arten
kan påverkas negativt även av perifera dikningsföretag, ledningsgrävning och vägdragningar
om de leder till sänkt grundvattennivå eller ändrad hydrologi på lokalerna.

- Eutrofiering leder till igenväxning och förändrade växtsamhällen.

- Upphörd hävd kan leda till omfattande igenväxning med träd och buskar.

- För höga djurtätheter kan leda till att rikkärrens strukturer förändras samtidigt som det i
värsta fall kan leda till eutrofiering till följd av allt för stor tillförsel av urin och dynga från
djuren.

- Stödutfodring i marker med betade rikkärr kan leda till eutrofiering och igenväxning med
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högörtsvegetation.

Bevarandetillstånd

Troligen gynnsamt. Arten rapporterades senast 2006 vid området.
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1163 - Stensimpa, Cottus gobio

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Livsmiljö:
Stensimpa förekommer i många olika typer av sötvattenmiljöer med renspolad botten, från 
grunda brackvattensmiljöer till små bäckar. Arten är vanligast sträckor med strömmande vatten 
som har steniga och grusiga bottnar, men den går att hitta såväl på blockrika bottnar som rena 
sandbottnar.

Reproduktion och spridning:
Leken sker under försommaren, från slutet av april längst i söder till juni i norr. Hannarna 
hävdar revir kring en hålighet de har grävt ut under en sten och de vaktar den befruktade 
rommen tills den kläcks.

Spridningsförmågan hos stensimpa är inte känd i detalj. Erfarenheter från ofrivilliga 
introduktioner i Kävlingeåns vattensystem i Skåne (1960-talet och 1980-talet) visar att arten 
har förmåga att snabbt etablera starka bestånd i ett vattendrag. I dagsläget förekommer arten 
åtminstone 40 kilometer nedströms utsättningsplatsen.

Övrigt:
Födan utgörs av ryggradslösa djur, fiskrom och ibland fiskyngel. Vintertid dominerar små 
kräftdjur (Gammarus spp. och Asellus spp.), sommartid är födan mer varierad med en stor del 
insekter och insektslarver. Födosöket sker främst under skymning och gryning, men arten är 
även aktiv nattetid.

Bevarandemål

Stensimapa ska ha en livskraftig, regelbundet reproducerande population i området.

Negativ påverkan

- Förekomst av vandringshinder i vattendragen hindrar spridning uppströms.

- I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer som leder
till instabila bottenförhållanden.

- Rensning av vattendrag leder till att stora mängder lämpliga bottnar grävs bort samt ökad
sedimenttransport och minskad habitatvariation.

- Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag leder till
kraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer och ökad risk för igenväxning.

- Intensivt jordbruk leder till ökad eutrofiering vilket kan leda till igenväxning och förändrade
bottenförhållanden.

- 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
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effekt.

Bevarandetillstånd

Gynnsamt.
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1355 - Utter, Lutra lutra

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Livsmiljö:
Optimala miljöer för utter är vatten som erbjuder riklig tillgång på lättillgänglig föda året runt 
och som har tillgång till landområden där uttern kan vila ostört, föda upp ungar etc. Uttern är 
vintertid beroende av strömmande vatten som ger möjlighet till näringsfångst om sjöarna blir 
islagda.

Utterhonors hemområde omfattar ett område på cirka 28 kilometer strandlängd. Vuxna hanar 
har hemområden med en storlek av omkring 45 kilometer strandlängd. Hanarnas områden 
varierar i storlek beroende på områdets topografi, individuella egenskaper och närvaron av 
andra uttrar, speciellt andra hanar. Mellan könen kan hemområden överlappa och en hanes 
hemområde kan således omfatta en eller flera honors. Nya data indikerar att storleken på 
utterns hemområde kan vara dubbelt så stort i norra Sverige än som vad som är uppmätt i 
landets sydligare regioner.

Reproduktion och spridning:
För ett livskraftigt bestånd av utter krävs stora områden med mer eller mindre 
sammanhängande vattensystem. I små vattensystem, som ligger isolerade, blir populationerna 
mycket sårbara eftersom utbytet av individer försvåras eller uteblir. Ungarna, vanligen 2-4, 
föds i gryt under senvåren och försommaren. Gryten är belägna i direkt anslutning till vatten. 
Den vanligaste parningstiden är under senvintern och dräktighetstiden är cirka två månader. 
Familjegruppen, d.v.s. hona med ungar, följs åt i knappt ett år och splittras i samband med 
brunsten på våren.

Uttern kan, då den uppsöker nytt revir eller partner, förflytta sig långa sträckor. Förmodligen 
sker förflyttningar på flera tiotals mil, även på land utan anknytning till vatten.

Övrigt:
Utterns föda består mestadels av fisk som t.ex. lake, simpor och karpfiskar, men även 
groddjur, kräftor, större insekter, fåglar och mindre däggdjur kan ingå i dieten. Födovalet 
varierar mellan olika områden och även med årstiden. Sammansättningen av dieten återspeglar 
den tillgänglighet och förekomst av föda som finns i det område där uttern jagar. En vuxen 
utter konsumerar cirka 1-1,5 kilo fisk per dag. I Syd- och Mellansverige finns idag uttern 
företrädesvis i eutrofa vatten med täta bestånd av bl.a. vitfisk. Det beror på att 
miljögiftsbelastningen av fettlösliga ämnen är lägre i eutrofa sjöar jämfört med oligotrofa sjöar.

Bevarandemål

Utter ska förekomma regelbundet i området.

Negativ påverkan

- 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 
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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.

Bevarandetillstånd

Troligen gynnsamt. Spår efter utter påträffades vid Nätsjöbäcken någon kilometer nedströms 
Natura 2000-området i samband med en utterinventering 2014.
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1389 - Långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Livsmiljö:
Långskaftad svanmossa finns endast kvar i Norrlands skogs- och lågland. Arten växer på 
myrar av medelrik typ, i gungfly, samt vid sumpiga sjö- och åstränder.

Reproduktion och spridning:
Arten sprids som mest 1 meter vegetativt och 5 kilometer med sporer på 10 år.

Bevarandemål

Långskaftad svanmossa ska ha en permanent förekommande population i området.

Negativ påverkan

- Förändringar i hydrologi och hydrokemi på grund av till exempel dikning.

- Kalkning och övergödning samt påföljande igenväxning av artens växt-platser utgör 
allvarliga hot mot arten.

Bevarandetillstånd

Troligen ej gynnsamt. Arten har ej återfunnits vid eftersök som genomförts på senare år och 
skulle kunna vara utgången från lokalen.
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1902 - Guckusko, Cypripedium calceolus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Livsmiljö:
Guckusko förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken. Arten växer helst 
halvöppet på mark med god näringstillgång. Guckusko är påträffad i flera olika skogstyper, 
främst olika typer av kalkrika skogar med översilning eller rörligt marknära vatten, i norr 
främst granskog med större eller mindre inblandning av lövträd, söderut oftare mer 
ädellövdominerad skog och även i kalkrika kärr. I Norrland växer den gärna i ljusare delar i 
skogen som gränsar mot öppna myrar. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt. 
Blomningstiden infaller i juni, längst i norr i juli.

Önskvärd naturlig stress och störning:
Arten gynnas av en måttlig störning som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad.

Reproduktion och spridning:
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta vindspridda frön. 
En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 meter. Fruktsättning kan utebli på 
alltför skuggiga växtplatser. Arten pollineras av sandbin som fångas in i den uppsvällda 
blomläppen och endast kan ta sig ut genom en liten öppning i bakre delen av blomman och 
pollinerar därmed blomman.

Bevarandemål

Guckusko ska ha en permanent förekommande population i området.

Negativ påverkan

- Kalavverkning med ett fåtal lämnade träd öppnar oftast omgivningarna alltför drastiskt, och 
även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra arter få 
konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera ut guckuskon.

- Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi som kan 
vara mycket skadlig på guckuskobestånden.

- Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att hydrologin förändras 
samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.

- Ett för kraftigt bete med för mycket kreaturstramp kan slå ut arten.

- Insamling och uppgrävning för inplantering i trädgårdar förekommer trots fridlysning och 
påverkar i synnerhet mindre isolerade populationer kraftigt.

- Insamling och uppgrävning för att sälja utomlands kan helt föröda lokaler eftersom man 
oftast gräver upp samtliga individ.

Bevarandetillstånd

Troligen gynnsamt.
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