Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630026 Orarna

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
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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630026 Orarna
Kommun: Gävle
Områdets totala areal: 701,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-04-19
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Statligt genom Naturvårdsverket och privat.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1998-01-01, regeringsbeslut M97/4407/4, pSCI: 1998-01-01, 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:
1140 - Blottade ler- och sandbottnar
1150 - Laguner
1160 - Stora vikar och sund
1220 - Sten- och grusvallar
1620 - Skär och små öar i Östersjön
1630 - Strandängar vid Östersjön
3140 - Kransalgsjöar
6410 - Fuktängar
7140 - Öppna mossar och kärr
7230 - Rikkärr
8230 - Hällmarkstorräng
9010 - Taiga
9030 - Landhöjningsskog
9080 - Lövsumpskog
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1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
1903 - Gulyxne, Liparis loeselii
A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden:
Områdets variationsrika naturmiljöer och biologiska mångfald.
Motivering:
Natura 2000-området Orarna består av ett oexploaterat kustområde med skogsklädda öar, små
skär, stränder och grunda vegetationsklädda bottnar som alla är starkt präglade av landhöjningen
och den kalkrika moränen. Området har högsta skyddsklass i Länsstyrelsens genomgång av
värdefull natur i Gävleborg 1997 och ligger inom ett riksintresseområde för naturvården.
Prioriterade åtgärder:
Bete, fri utveckling och bekämpning av främmande trädarter.
Beskrivning av området

Orarna är den största ön i Gävlebukten och ett sedan länge välkänt naturvårdsobjekt. Hela den ca
250 ha stora huvudön är extremt flack. Höjden över havet överstiger endast undantagsvis 5 m
och landtillvinningen är därför särskilt stor. Sedan 1812 då ön karterades i samband med laga
skifte har Orarnas yta ungefär fördubblats. Ön har under denna tid stigit ca 125 cm. Huvudön
omgärdas av ett stort antal mindre skär. Totalt innefattar reservatet ca 130 småöar och grynnor.
Det utpräglat flacka landskapet i området har sin bakgrund i ett vidsträckt erosionsplan som
bildades före kambrium för över 500 miljoner år sedan. Slätten kallas det subkambriska
peneplanet och är utbredd över stora delar av Skandinavien men har här liksom i stora delar av
Uppland bevarat sin platta karaktär genom att inga senare geologiska processer omformat slätten.
Peneplanet täcks av kvartära avlagringar – framför allt av morän. Moränens höga innehåll av
ortocerkalksten är kännetecknande för reservatetet. Lokalt uppgår kalkhalten till 75 % eller mer.
Kalkstenen är omkring 500 miljoner år gammal. Kalkstenen innehåller fossil av bland annat
trilobiter och ortoceratiter. Kalken har en avgörande betydelse för områdets rika växt- och djurliv.
Orarnas storlek och låga topografi, i kombination med landhöjningen och markens höga kalkhalt,
är grunden för den exklusiva strand- och fuktängsfloran i området. Särskilt i de södra delarna av
huvudön finns vidsträckta strandängar kantade av breda havtornsbårder. De största strandängarna
förekommer i området mellan Glumshällarna och Klövbjörn innefattande det botaniskt välkända
området kring Kalkstensviken. Omfattande strandängar finns emellertid också vid Gräsharen på
västsidan av ön och på ön Klövstenarna i öster.
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Områdets stränder kantas av breda bårder av havtorn. I anslutning till havtornsbården
förekommer också ett stort antal andra arter. På de mer exponerade stränderna finns ofta
blåhallon vid havtornets front och i brynen mot skogen tillkommer åtskilliga buskarter och låga
träd. Området innehåller ovanligt stora arealer välutvecklade lövträdsbårder och annan
anslutande orörd primärskog i olika utvecklingsfaser efter landhöjning. Både successioner med
lövskog och barrskog förekommer. På småöarna väster om Orarna avlöses havtornsbården av
klibbal och ädla lövträd. I de strandnära områdena är skogen ofta obetydligt påverkad av
skogsbruk och grovstammiga träd från en första trädgeneration samt lågor förekommer allmänt i
denna zon. Orarna är troligen det enskilda område i länet som har störst andel orörd primärskog
efter landhöjning. Området illustrerar på ett mycket pedagogiskt sätt vedväxternas naturliga
etablering under olika förhållanden. Områdets gamla och kalkpåverkade barrskogar hyser en rik
förekomst av sällsynta svamparter. Speciellt i ett stråk kring Orarnas södra-sydvästra delar och
en bit in mot centrala delarna har flertalet sällsynta arter påträffats, bl.a. brödmusseron, lilaköttig
taggsvamp, brandtaggsvamp och kopparspindling.
På den södra halvan av Orarna förekommer många små kärr och kalkfuktängar i skogen.
Övergången mellan kärr och skog är flytande och stora delar av skogen på södra delen präglas av
en rik förekomst av kalkfuktängsarter. Kring de små gölarna förekommer en värdefull
kalkkärrsflora där arter som kärrknipprot, majaviva och strandplanmossa ingår.
Orarna och angränsande öar omges av stora grundområden. De skyddade vattenområdena kring
Sikvik och på västra sidan av Orarna består till stora delar av mjukbottnar. Dessa delar är sedan
tidigare påverkade av föroreningar från Korsnäsfabriken och anslutande bebyggelse.
Vattenområdena öster om Toharen-Glumshällarna och vidare norrut är friskare. Längs hela
denna kuststräcka av Orarna finns talrika vikar eller flador i olika grad av avsnörning. De
vegetationsklädda grundområdena är viktiga uppväxtområden för fisk. Miljöerna är känsliga för
fysik påverkan t.ex. genom muddring.
Orarna hyser stora värden för fågellivet. Ön är en av länets bättre rastlokaler för vadare och
änder. Viktigast är de grunda tidvis blottade bottnarna på öns södra sida. Här rastar bl.a. flockar
av spovar, gluttsnäppa, svartsnäppa, beckasiner och småvadare som mosnäppa. Mindre- och
större strandpipare tillhör häckande arter. Grundområden på östra sidan och vikarna i nordväst är
emellertid också viktiga rastlokaler för änder, särskilt simänder. Stora flockar av bläsänder och
något mindre flockar av krickor ses här under höst- och vårflyttning. Arter som dvärgmås,
salskrake, sjöorre och stjärtand rastar regelbundet i området. Skedand, och många par
skäggdopping, svarthakedopping och snatterand (> 10 par) och även dvärgmås har under senare
år häckat i området. Till karaktärsarterna bland häckande arter hör också silvertärna, fisktärna,
grågås och vitkindad gås. Häger har etablerat sig som häckfågel i området liksom storskarv med
kolonier på Båkharen, Skräddarhällen och Leharen. Havsörn, fiskgjuse och lärkfalk upprätthåller
sig regelbundet i området.
Området innehåller de största och mest oexploaterade öarna i skärgården utanför Gävle. Området
är tillgängligt från båt men innehåller stora grunda och svårnavigerade områden. Lättillgängliga
landstigningsplatser finns i norra och östra delen av området. Genom området går en småbåtsled
och farleden till Gävle passerar genom reservatet.
Området utnyttjas även flitigt för spöfiske från båt. Årligen anordnas nu tre stora fisketävlingar i
området. För tävlingarna gäller strikt catch & release och deltagande brukar vissa år vara mycket
stort. En tävling utgör kval till SM i gäddfiske. Tävlingarna är den största i sitt slag i Gävleborg
och merparten av deltagarna bedriver sitt fiske runt Sikvik samt Orarna. Delar av området är
störningskänsliga. Lämpliga förtöjningsplatser som ordnats av kommunen finns på den
kulturhistoriskt intressanta ön Leharen, Sillrabben och vid Rönnviksudden på Orarnas ostsida.
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På Orarna har tidigare funnits ett arrendetorp som etablerades på 1880-1890-talet och var i drift
fram till 1923. På gården fanns kor och hästar som betade på stränderna och några små odlingar
fanns på ön. På ön Leharen i norr finns en nu övergiven försvarsanläggning med kamouflerade
bunkrar och skyttevärn.
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, såsom
skogsbruk etc., som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
För respektive ingående Natura 2000-naturtyp- och art listas exempel på åtgärder som skulle
kunna innebära en negativ påverkan.
Bevarandeåtgärder

Området är skyddat som naturreservat, vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden.
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura 2000området. Området har restaurerats inom LIFE-projektet Foder och Fägring (2013-2014).
Omfattande röjning av vedartade växter har gjorts för att öppna upp strandängarna och motverka
igenväxning. Strandängarna och ytor av rikkärr hävdas genom bete av kor. Främmande trädarter
bekämpas där de finns genom ringbarkning eller avverkning. Viss röjning och skyddsjakt av
mink och andra rovdjur utförs vid behov för att gynna fågelfaunan. Skötselåtgärderna beskrivs
närmare i skötselplanen för naturreservatet. 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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

1140 - Blottade ler- och sandbottnar
Areal: 3,17 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar är ofta fria
från makrovegetation men med stora mängder cyanobakterier och kiselalger. Fintrådiga alger
kan förekomma.
Naturtypen är viktig för änder och vadarfåglar, som söker föda i de grunda bottnarna.
Avgränsning mot strand är medelhögvattenstånd. Det lägsta lågvattenståndet avgränsar
habitatet mot djupare vatten.
Karakteristiska arter: Gyrosigma balticum, Navicula perminuta, Oscillatoria spp., rödspotta,
slammärla, hästräka och sandmask.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Arealen blottade ler- och sandbottnar är minst 3,17 ha. Vattenkvaliteten är god och
naturtypen har en naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning sker av de för
naturtypen typiska arterna.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Ett förändrat vattenutbyte p.g.a. byggnation eller annan exploateringsverksamhet kan påverka
artsammansättningen.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Muddringsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra artsammansättningen.
- Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försurning av havet. Det är
ett hot mot en rad organismer, men framförallt alla marina arter som har ett yttre eller inre
skelett av kalk, som många växtplanktonarter, kräftdjur och musslor.
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Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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1150 - Laguner
Areal: 4,99 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Helt eller delvis avsnörda grunda havsvikar, skilda från havet genom trösklar, tät vegetation
eller dylikt som begränsar vattenutbytet. Naturtypen är ett mosaikartat biotopkomplex som är
rikt på olika slags växt- och djursamhällen. Laguner utgör en viktig livsmiljö för exempelvis
fågel- och fiskarter.
I norra och mellersta Östersjön har dessa vikar helt eller delvis avsnörts från havet på grund av
den ständigt pågående landhöjningen. I södra Östersjön har landhöjningen upphört. Lagunerna
uppvisar ett antal successionsstadier med avseende på topografi och vegetation. I Östersjön
räknas följande morfologiska typer till laguner: förstadium till flada, flada, gloflada och glo.
Laguner kan ha varierande salthalt och vattenvolym beroende på avdunstning, nederbörd samt
tillfälliga inflöden av havsvatten. Vegetation kan saknas helt eller vara riklig och bestå av
exempelvis kransalger, nateväxter och slingeväxter, beroende på i vilket successionsstadium
lagunen befinner sig i.
Lagunernas mynningsområden mot havet kan ha många olika morfologiska karaktärer, som
reglerar vattenomsättningen och tillförsel av havsvatten. Maxdjupet överstiger normalt inte 4
meter. Laguner är normalt mindre än 25 ha, kan vara större vid rörliga kuster. Hällkar ska inte
räknas som laguner. Avgränsning från land är vid medelvattenståndet. Avgränsning mot öppna
havet sätts vid trösklarnas yttre kant.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Höstlånke, hornsäv, dvärgsäv, korsandmat, havsnajas, vass, trådnate,
uddnate, trubbnate, borstnate, ålnate, spädnate, vitstjälksmöja, hårnating, borststräfse,
grönsträfse, hårsträfse, rödsträfse, svartskinna, karpfiskar och långsprödmussla.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är ca 4,99 ha och ändras bara av naturliga processer såsom
landhöjningen och erosions- och sedimentationsprocesser. Vattenkvaliteten är god. Utloppen
är naturligt utformade. Vegetationen i lagunerna är representativ för naturtypen. De typiska
arternas populationer minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Vanliga orsaker till övergödning är avrinningen från land, strandnära skogsavverkningar,
läckage av näringsämnen från jordbruk etc.
- Ett förändrat vattenutbyte p.g.a. att tröskeln som skiljer lagunen från havet påverkas kan få
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stora negativa konsekvenser för naturtypens livsmiljö och artsammansättning.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den biologiska
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddrings- och dikningsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Exploatering, bebyggelse, bryggor, båttrafik etc. kan störa livsmiljön för många arter.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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1160 - Stora vikar och sund
Areal: 106,17 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Stora grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten. Dessa habitatkomplex är
ofta skyddade från kraftiga vågor samt innehåller olika typer av sediment och substrat med
artrika bentiska växt- och djursamhällen. Gränsen för grunt vatten kan ofta definieras genom
närvaro av ålgräs- eller natesamhällen. Vissa delar kan dock vara utan vegetation och djupare.
Vikarna är normalt större än 25 ha.
Avgränsning mot land går vid medelvattenståndet.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Borstnate, ålnate, långnate, vitstjälksmöja, hårnating, hårnating,
bandtång, borststräfse, grönsträfse, hårsträfse, havsrufse, skrubbskädda, sandstubb och
sandmask.
Bevarandemål
Arealen stora vikar och sund ska vara minst 106,17 ha. Vattenkvaliteten är god. Naturtypen
har en naturlig artsammansättning och en naturlig variation av bottensediment. Ingen påtaglig
minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga alger.
Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger. Fenomenet orsakas av övergödning.
Algmattorna ger upphov till syrgasbrist, utsöndrar giftiga ämnen, hindrar fisk att söka föda
samt hindrar evertebrater med planktoniska larvstadier att bottenfälla.
- Vanliga orsaker till övergödning är avrinningen från land, strandnära skogsavverkningar,
läckage av näringsämnen från jordbruk etc.
- Utsläpp av olja och kemikalier kan påverka artsammansättningen.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den biologiska
mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddrings- och dikningsverksamhet kan påverka artsammansättningen.
- Exploatering, bebyggelse, bryggor, båttrafik etc. kan störa livsmiljön för många arter.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad vattentemperatur riskerar att ändra artsammansättningen.
- Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försurning av havet. Det är
ett hot mot en rad organismer, men framförallt alla marina arter som har ett yttre eller inre
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skelett av kalk, som många växtplanktonarter, kräftdjur och musslor.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Delvis gynnsamt. I sundet mot Karskär i väster och mot Sivik i söder är vatten och bottnar
fortfarande påverkade av sedan tidigare utsläppta föroreningar från Korsnäs (fabriken). Övriga
vikar och sund har troligen gynnsamt tillstånd.
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1220 - Sten- och grusvallar
Areal: 0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden. Många olika
successionsstadier förekommer. I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation
eller en vegetation dominerad av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens utformning är
beroende av hur exponerad stranden är för vind och vågor. Naturtypen är vanligen ohävdad.
Karakteristiska arter: Strandkvanne, strandbeta, strandkål, gultåtel, kvickrot, saltarv, vejde,
strandvial, strandråg, strandloka, strandglim och strandaster.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 0,1 ha. Stranden behåller sin karaktär och har en naturlig
artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av utbredningen hos de typiska arterna för
naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i ökad
pålagring av ruttnande alger vilket kan påverka artsammansättningen.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp förstör strukturen.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka strukturen.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. påverkar strukturen.
- Ökad temperatur riskerar att ändra artsammansättningen.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1620 - Skär och små öar i Östersjön
Areal: 300,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Grupper eller enstaka mindre öar och skär i Östersjön. Öarna utgörs av urberg eller morän samt
ligger i ett exponerat läge och är i regel trädlösa. Även anslutande undervattensvegetation ingår
ner till den fastsittande makrovegetationens nedersta djuputbredningsgräns.
Landvegetationen består av arter som är anpassade till torka, saltpåverkan och vindexponering
samt frånvaro av egentlig jordmån. Lavfloran är artrik och särpräglad. Vegetationen på vissa
öar är starkt påverkad av kvävet från fågelspillning. Kala bergytor är vanliga. I de norra delarna
av Östersjön medför landhöjningen en succession av många olika vegetationstyper. På öarna
kan mindre enstaka träd förekomma, såsom barrträd, men även lövträd särskilt i Stockholms
skärgård.
Öarna utgör viktiga häckningsplatser för fåglar och uppehållsplatser för sälar. I tillfälliga eller
permanenta hällkar förekommer speciellt anpassade växt- och djursamhällen.
Karakeristiska arter: Krypven, gräslök, strandkvanne, dansk skörbjuggsört, kärleksört, andmat,
trådnate, borstnate, saltgräs, krusskräppa, gul fetknopp, klibbglim, kustbaldersbrå,
strandveronika, kråkvicker, styvmorsviol, ullsläke, sudare, grönslick, bergborsting, blåstång,
kräkel, trådslick, gråsäl, tordmule, roskarl, tobisgrissla, silltrut, labb, skräntärna, silvertärna,
sillgrissla, Idotea balthica och blåmussla.
Bevarandemål
Arealen Skär och små öar i Östersjön ska fortsatt ligga kring 300,9 ha och bara ändras av
naturliga processer såsom landhöjningen. Vattenkvaliteten är god. Det finns en naturlig
zonering av olika vegetationstyper. Populationerna hos de typiska arterna för naturtypen
minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Övergödning p.g.a. utsläpp/läckage av näringsämnen (fosfor och kväve) resulterar i minskat
siktdjup vilket påverkar algzoneringen. Perenna brun- och rödalger täcks av ettåriga fintrådiga
alger. Övergödningen kan även orsaka syrebrist på bottnarna.
- Olje-, bensin- och kemikalieutsläpp påverkar artsammansättningen.
- Svall från fartyg kan påverka artsammansättningen.
- Slitage och störningar orsakade av det rörliga friluftslivet kan påverka växt- och djurlivet.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc. påverkar artsammansättningen.
- Förekomst av mink och skarvkolonier kan påverka artsammansättningen.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad luft- och vattentemperatur kan påverka artsammansättningen.
- Ökad mängd koldioxid i atmosfären och ökad temperatur orsakar försurning av havet. Det är
ett hot mot en rad organismer, men framförallt alla marina arter som har ett yttre eller inre
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skelett av kalk, som många växtplanktonarter, kräftdjur och musslor.
Bevarandeåtgärder
Främst fri utveckling. På enstaka skär kan röjning av vass och begynnande vedvegetation göras
för att gynna sjöfågelkolonier. Skyddsjakt kan komma att ske på mink och eventuellt andra
främmande rovdjur om de utgör ett naturvårdsproblem. Åtgärder för att störa ut skarvarna
prioriteras före skyddsjakt på öar och skär i västra delen av Orarna.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1630 - Strandängar vid Östersjön
Areal: 18,43 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
De största strandängarna förekommer i området mellan Glumshällarna och Klövbjörn
innefattande det botaniskt välkända området kring Kalkstensviken. Omfattande strandängar
finns emellertid också vid Gräsharen på västsidan av ön och på ön Klövstenarna i öster.
Definition av naturtypen:
Strandbetesmarker och strandängar vid Östersjön.
Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. Flora
och fauna varierar beroende på bl.a. underlag och hävdhistorik, och är oftast präglade av
antingen pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som indikerar hävdkontinuitet
ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt öppen, men enstaka träd och buskar kan förekomma.
I södra Östersjön är strandkämpar en viktig indikatorart på en välhävdad miljö.
Strandhabitatet avgränsas mot havet vid medelvattenståndet.
Vegetationen påverkas av naturliga faktorer som till exempel landhöjning,
vattenståndsväxlingar och isskrap och är mer eller mindre tydligt zonerad. De hävdade
strandängarna är viktiga för häckande vadare.
Karakteristiska arter: Krypven, grönlandsgåsört, rödsäv, madrör, klapperstarr, norskstarr, liten
ärtstarr, kustarun, dvärgarun, agnsäv, strandögontröst, klapperögontröst, rödsvingel,
östersjötåg, salttåg, strandrödtoppa, ormtunga, slåtterblomma, gulkämpar, saltgräs, strandnarv,
kustnarv, glasört, bunge, havssäv, saltnarv, saltört, havssälting och rödbena.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen är minst 18,43 ha. Strandängarna behåller sin öppna karaktär utan
igenväxningsvegetation och har en naturlig artsammansättning. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning,
nedläggning av jordbruk m.m.).
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- Skötsel som avlägsnar kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan olika
markslag.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
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dynglevande insektsfaunan.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
- Intensivt bete och gödsling från gäss kan påverka florans sammansättning negativt.
- Ökad mängd buskar och träd i eller i anslutning till strandängar kan göra att områdets värde
som häckningslokal för vadare minskar.
- Kväveläckage från angränsande marker.
- Övergödning genom ökad pålagring med ruttnande tång och alger.
- Dräneringar för att påskynda avrinningen från strandängen eller närbelägna marker kan helt
eller delvis förstöra biotopen. Strandängens karaktäristiska flora och fauna missgynnas av den
minskade saltvattenspåverkan som blir följden.
- Uppläggande av muddermassor.
- Erosion på grund av landsänkning/upphörd sedimentering.
- Uppodling och invallningar. På grund av minskat behov av åkermark är detta ej ett
överhängande hot idag.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandeåtgärder
Bete med nötkreatur. Vedvegetation röjs bort i etapper. Kompletterande slåtter och fräsning av
vassbestånd kan bli aktuellt. Betet avgränsas genom att vissa strandsnår lämnas intakta så att
hotade eller sällsynta arter knutna till snår och brynvegetation bevaras.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Har röjts och betats nu med kor genom LIFE-projektet.
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3140 - Kransalgsjöar
Areal: 1,68 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Kalkrika sjöar med relativt näringsfattigt och klart vatten och en vegetation som domineras av
kransalger (Chara, Nitella) samt humösa (brunfärgade) kalkrika sjöar i anslutning till rikkärr
eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan vegetationen domineras av kalkkrävande
vattenmossor (Scorpidium). Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Naturtypen kan förekomma som delområde i sjöar med lägre kalkhalt där lokal källpåverkan
och ställvis förekommande kalk i sediment och berggrund ger förutsättning för naturtypens
karaktäristiska vegetation.
Kransalgerna har normalt kalkutfällningar (knastrar) och bildar ofta en tät matta som täcker
botten och vattenstranden. Utbredningen av kransalger uppträder dock i många sjöar mer eller
mindre cykliskt varför sjöar med periodiskt låg förekomst av kransalger ryms inom naturtypen.
Representativa sjöar av typen har klart och neutralt-basiskt vatten (pH > 7,0 och alkalinitet
>1,2 ). Det klara vattnet och den rika undervattensvegetationen kan göra att sjöarna upplevs
som klart blå – blågröna i färgen.
Vissa sjöar uppfyller definitionen men håller på att växa igen på grund av eutrofiering eller
upphörd hävd. För att karakteriseras som naturtyp bör homogena bestånd av
övervattensvegetation inte dominera objektets vattenyta. Sjöar som sedan länge varit sänkta
eller dämda men upprätthåller vattenståndsfluktuationer med naturlig säsongsvariation samt
reglerade sjöar där förutsättningarna för naturtypens karakteristiska arter upprätthålls, ingår i
naturtypen. Däremot upprätthålls inte önskvärda kvaliteter för naturtypen i sjöar där
regleringen kraftigt påverkar förutsättningarna för den karakteristiska vegetationen.
Karakteristiska arter: Bandnate, trådnate, skäggsträfse, rödsträfse och stjärnslinke.
Bevarandemål
Arealen kransalgsjöar är minst 1,68 ha. Vattenkvaliteten är god och den antropogena
belastningen av närsalter, miljögifter och grumlande ämnen är begränsad. Vass täcker inte
större delar av sjön. Ingen påtaglig minskning hos de typiska arterna för naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark ökar risken för övergödning
(eutrofiering). Kransalgerna, som karakteriserar denna sjötyp, är känsligare än många andra
undervattensväxter för ökad beskuggning från växtplankton och påväxtalger och försvinner
snabbt i eutrofieringsförloppet.
- Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion samt läckage av växtnäring och
bekämpningsmedel. Regelbunden rensning av diken kan orsaka grumling.
- Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar
igenväxningstakten i strandzonen. I den ”blå bården” (vattenremsan mellan betesmark och
vass som uppstår när landsidan av vassbältet betas ner) finns ofta rikligt med kransalger.
- Vattenuttag under perioder med lågvattenflöde kan innebära kraftigt sänkta vattennivåer och
orsaka temperaturhöjning, syrgasbrist och eutrofieringsproblem.
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- Stora vattenståndsamplituder missgynnar kransalger.
- Dränering/igenfyllnad av småvatten med förekomst av kransalger.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering. För den typiska vegetationen i dessa vatten är
utsättning av signalkräftor och karpfiskar, speciellt gräskarp ett direkt hot.
- Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
- Båttrafik kan orsaka slitage och grumlig.
- Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och
vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka
vandringshinder.
- Skogsbruk i tillrinningsområdet; avverkning, körning, markavvattning och skyddsdikning
ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl.a. humusämnen och partiklar.
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet
riskerar att försämra vattenkvaliteten.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

2816-2017

Sida
18 av 38

6410 - Fuktängar
Areal: 1,04 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
På den södra halvan av Orarna förekommer rikligt med småkärr och kalkfuktängar i skogen.
Stora delar av skogen på södra delen präglas av en rik förekomst av kalkfuktängsarter, särskilt
smalfräken och slankstarr. Här växer också stora antal majvivor.
Definition av naturtypen:
Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför trädgränsen. Naturtypen har
utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av
träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
Två undertyper finns:
6410 a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande vatteninnehåll,
ofta relativt artrika. Här ingår bl.a. ”kalkfuktängen”.
6410 b) Fuktängar på surare jordar, ibland torvrika, med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen
varierar beroende på hävd och hävdintensitet.
Karakteristiska arter: Svarthö, darrgräs, slankstarr, knagglestarr, ängsstarr, hundstarr, hirsstarr,
loppstarr, sumpmåra, humleblomster, krissla, knapptåg, trådtåg, vildlin, stor kärringtand,
blåtåtel, slåtterblomma, rosettjungfrulin, blodrot, majviva, blodtopp, älväxing, klöverärt, odon,
mossviol och strandviol.
Bevarandemål
Utbredningen av fuktängar är minst 1,04 ha. Ängarna har en öppen karaktär och saknar buskoch trädvegetation av igenväxningstyp. Marken har en naturlig näringsstatus och är inte
negativt påverkad av t.ex. konstgödsling. Vegetationen hyser hävdpräglade arter och har en för
naturtypen naturlig artsammansättning. Marken har en naturlig hydrologi. Ingen påtaglig
minskning av de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört bete leder på sikt till
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa
strukturer missgynnas.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser
mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt. Risken för överbete är
dock inte lika stor i fuktiga marker som i torra.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan.
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- Kväveläckage från angränsande marker påverkar floran negativt.
- Dräneringar som torkar ut naturtypen.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
Bevarandeåtgärder
Hävd genom bete av kor.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt. Tillståndet bedöms gynnsamt så länge hävd sker.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 4,47 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
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 kärr fortsätter vara ca 4,47 ha. Våtmarkerna har en relativt naturlig
hydrologi och har kvar sin öppna karaktär. 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.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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7230 - Rikkärr
Areal: 2,25 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
På den södra halvan av Orarna förekommer många små kärr i skogen. Övergången mellan kärr
och skog är flytande och kring de små gölarna förekommer en värdefull kalkkärrsflora där arter
som kärrknipprot ingår.
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 0100%. 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 2,25 ha. Rikkärren hävdas regelbundet, har en artrik vegetation
och är i huvudsak öppna och solbelyst med tämligen låg gräs- och örtvegetation.
Igenväxningsvegetation hålls tillbaka och en naturlig hydrologi- och näringsstatus upprätthålls.
Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.
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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
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.
Bevarandeåtgärder
Främst hävd i form av bete med kor.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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8230 - Hällmarkstorräng
Areal: 0,41 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Växtsamhällen med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och mossor på silikatrika
hällmarksytor. Hällarna är tidvis mycket torra och har ett tunt, fläckvist förekommande
jordtäcke som maximalt får täcka 50% av ytan. Ytorna är främst plana och överskrider inte 30°
lutning och består oftast av näringsfattiga graniter och gnejser.
Naturtypen förekommer i huvudsak i områden med någon typ av störning, t.ex. bete.
Kärlväxter som fetbladsväxter, styvmorsviol, tjärblomster, bergglim och mandelblom
karaktäriserar naturtypen.
De artrikaste och värdefullaste exemplen förekommer i öppna betesmarker, kust- eller
åkerlandskap. Naturtypen är särskilt karaktäristisk i kusttrakter och kring Vänern. Periodvis
översilning med näringsrikt vatten från gräsmarksytor, fågel-spillning m.m. kan ge en artrik
och svagt kalkgynnad växtlighet. I de bäst utvecklade typerna påträffas också rikligt med
mossor och lavar, t.ex. kopparbryum Bryum alpinum, takskruvmossa Tortula ruralis, vissa
skinn- och gelélavar Leptogium spp. och Collema spp. Naturtypen har i gynnsam
bevarandestatus krontäckning på mindre än 30 %, men den kan vara högre om t.ex. betet har
minskat eller upphört.
Karakteristiska arter: Vårtåtel, vårbrodd, tjärblomster, bergsyra, vitknavel, bergglim, gul
fetknopp, vit fetknopp, liten fetknopp, kantig fetknopp, sandkrassing, vårveronika,
styvmorsviol, sipperblindia, brännmossa, hällgrimmia, hårbjörnmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av hällmarkstorräng är minst 0,41 ha. Naturtypen hävdas och utsätts för någon
form av störning (t.ex. brand, tramp). Krontäckningen är högst 30%. Ingen påtaglig minskning
av populationerna hos de typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Luftföroreningar vill ha en direkt negativ effekt på vissa arter (lavar och mossor), och en
indirekt effekt via en kontaminering av jord och vatten.
- Klimatförändringar som leder till förändrad konkurrenssituation där vissa artar gynnas på
bekostning av andra, bland annat igenom et ökat jordtäcke och igenväxning generellt.
- Ändrad markanvändning, till exempel att man bortgår från människoskapta bränder, slåtter
eller bete.
- Användning av gödning vill ha en negativ påverkan på flera av arterna.
- Användning av bekämpningsmedel vill ha en negativ påverkan på flera av arterna.
Bevarandeåtgärder
Skuggande träd och vedväxter på och i kanten av hällarna röjs bort. I ett inledningsskede kan
lättare slåtter vidtas för att öppna upp och minska kvävegynnad vegetation.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt. Tillståndet bedöms gynnsamt så länge hävd sker.
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9010 - Taiga
Areal: 2,76 ha. Arealen väntar på att fastställas i regeringsbeslut
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 2,76 ha och på sikt åldras fler skogspartier till naturskog
så de kan klassas till naturtypen. Ekologiskt värdefulla strukturer som gamla träd och olika
former av död ved är ett viktigt inslag i skogen. Ingen påtaglig minskning av populationerna
hos de typiska arterna sker.
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.
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- 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
Invasiva och främmande arterna balsamgran, douglasgran, lärk och främmande Pinusart
bekämpas. Bekämpningen sker genom ringbarkning eller fällning av större träd samt röjning
och rotryckning av småplantor.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Två ytor med naturtypen finns i inre delen av ön. De ligger nära ett område där
främmande trädslag förekommer och kan eventuellt hysa några av dessa.
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9030 - Landhöjningsskog
Areal: 87,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer längs kusten från Uppland och norrut. Den finns i flacka områden från
Östersjöns normalvattenläge till 3 m ö.h. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och barroch/eller triviallöv utgör minst 50% av grundytan.
Kvalitetskriterier: Skogen som ingår i naturtypen skall vara naturskog eller likna naturskog
m.a.p. egenskaper och strukturer och vara naturligt föryngrad primärskog. Den kan ha
påverkats av t.ex. bete, plockhuggning eller naturlig störning. I de sena successionsstadier som
ingår ska det finnas gamla träd och död ved. Kontinuitetsbrott eller skogsbruksåtgärder kan ha
förekommit, men området i sin helhet liknar naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer.
Naturtypen förekommer i ett landskap där en stor del av successionsstadier såsom stränder,
strandängar, busksnår och primärskogar samt våtmarker i olika utvecklingsstadier finns
representerade. I takt med landhöjningen koloniserar de olika ingående miljöerna successivt
nya områden. Naturlig dynamik präglar naturtypen.
De lägst liggande primärskogarna utgörs ofta av örtrika lövskogar. Längre upp har barrträd
börjat etablera sig och olika blandskogstyper uppstår. Högst upp från stranden finns barrskogar
vars jordmån utlakats i sådan mån att den influens brackvattnet haft inte längre gör sig påmind
och om inte jordarten i sig är näringsrik så är vegetationen typisk för näringsfattiga
förhållanden.
Karakteristiska arter: Gråal, glasbjörk, hönsbär, kruståtel, nordkråkbär, havtorn, en,
hässlebrodd, pors, hägg, stenbär, sälg, gråvide, krypvide och rönn.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen landhöjningsskog ska vara minst 87,3 ha. Trädskiktet är
olikåldrigt. Gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier finns i området. Busk- och
trädskiktets sammansättning och strukturer styrs av naturliga störningar och den pågående
successionen. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen
sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga, t.ex. för bebyggelse, friluftsanläggningar och hamnar.
- 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.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
- 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.
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- 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 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 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 översvämning, klimat- och
väderfenomen, isskjuvning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa 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.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig-blöt. Det finns en påverkan från högt
grundvatten och översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på mineraljord, tunna
torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv/vasstorv. Trädskiktets
krontäckningsgrad är normalt 50-100 %, och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) med
undantag av fjällbjörk utgör minst 50 % av grundytan. I södra och mellersta delarna av landet
utgörs trädskiktet ofta av klibbal och ibland ask. Längre norrut finns mest gråal och glasbjörk
och allra längst i norr även asp. Videarter kan förekomma i både träd- och buskskikt. Gran är
ett vanligt inslag i naturtypen.
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 i syfte att imitera sådana har
påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer
som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.
Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.
Framförallt de översilade skogarna kan hysa en mängd rödlistade arter.
Karakteristiska arter: klibbal, gråal, glasbjörk, grenrör, madrör, missne, tuvstarr, trindstarr,
spädstarr, rankstarr, repestarr, tågstarr, ask, svärdslilja, strandklo, fackelblomster, topplösa,
gråvide, grönvide, besksöta, kärrbräken, kärrskedmossa, kärrkammossa, källpraktmossa,
fransvitmossa, klyvbladsvitmossa, spärrvitmossa, spärrvitmossa och knoppvitmossa.
Bevarandemål
Arealen lövsumpskog ska vara minst 0,5 ha. Naturtypen har en naturlig ostörd hydrologi.
Sumpskogens träd har en varierad åldersstruktur. Död ved i olika former, inklusive levande
träd med döda träddelar förekommer. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de
typiska arterna i naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området.
- Avverkning, röjning, gallring, städning 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. Undantaget kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla
något annat naturvärde.
- 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
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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 organismgruppers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när
skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Visas 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. 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 föryngringen av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de förs in.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1014 - Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Smalgrynsnäcka förekommer i ett brett spektrum av miljöer. Samtidigt är smal-grynsnäckan
mycket specifik när det gäller valet av mikrohabitat; det gäller hela tiden att hitta rätt fuktighet
och rätt struktur på förnan. Smalgrynsnäckan är kalk-gynnad, särskilt tydligt märks det på de
relativt fåtaliga inlandslokalerna.
Smalgrynsnäcka förekommer i flera olika typer av skog. Glesa askdominerade lövkärr är en
prefererad miljö, där den företrädesvis återfinns i halvöppna partier, men arten förekommer
även i relativt torr skog. På många av skogslokalerna hittar man den i branter och
blockdominerade partier. På skogsdominerade lokaler är det viktigt att det finns träd vars löv
erbjuder lättillgängliga kalkkällor i from av kalciumcitrat, som t.ex. lind, ask, lönn, hassel och
sälg.
Arten förekommer även i kalkrika betesmarker med svagt till måttligt betestryck; men om
betestrycket blir för hårt försvinner den. I torr betesmark hittar man ofta den i anslutning till
fuktiga sänkor, strandbrinkar och i branter. På Öland och Gotland förekommer arten vida spritt
i alvarmiljö. I östra Sverige finns dessutom flera förekomster på kalkpåverkade torrängar. I
kalkrika områden kan smalgrynsnäckan även finnas i strandnära miljöer, t.ex. på betade
havsstrandängar eller i anslutning till kustnära dynvåtmarker. En annan viktig miljö är rikkärr
och kalkfuktängar.
Smalgrynsnäckan accepterar ganska täta bestånd av starr. Förekomst av enstaka högre örter
som t.ex. älgört och hampflockel är inget problem, men uppstår det täta bestånd av högväxta
örter p.g.a. hög näringshalt brukar arten försvinna.
Mikrohabitatet är viktigt och smalgrynsnäckan förekommer främst i lucker, något fuktig förna.
Den är starkt beroende av stabila förhållanden i markens förnaskikt och klarar inte
översvämningar, däremot kortvarig översköljning och viss saltpåverkan (havsvatten som
sprayar över lokalerna). Under torrare perioder söker den sig ner en liten bit i marken och
uppehåller sig i det översta jordlagret. På alvar och i torrängsmiljöer hittar man den under
torrtiden ofta i basen av tuvor.
Reproduktion och spridning:
Spridningsförmågan hos smalgrynsnäcka kan på goda grunder antas vara starkt begränsad.
Spridning kan ske över ganska stora avstånd, men av allt att döma i mycket begränsad
omfattning. Avståndet för normal spridning torde ligga i storleksordning några få meter.
Långdistansspridning sker förmodligen främst via större däggdjur (t.ex. rådjur) och fåglar.
Bevarandemål
Smalgrynsnäcka ska ha en permanent förekommande population i området.
Negativ påverkan
- Det allvarligaste hotet mot smalgrynsnäcka 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 igenväxning med träd och buskar.
- För höga djurtätheter kan leda till att rikkärrens strukturer förändras samtidigt som det i
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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
högörtsvegetation.
- Försämrad miljö till följd av utsläpp av försurande och gödande ämnen.
- Avverkning/gallring i skogsbiotoper kan leda till uttorkning.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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1903 - Gulyxne, Liparis loeselii
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Gulyxne växer främst i öppna eller glest träd- eller buskbeklädda extremrikkärr med rörligt
ytnära grundvatten. Den är kalkkrävande och kräver troligen även en viss mängd
mineraler/närsalter. Många av biotoperna är relativt strandnära successioner på grund av
landhöjningen och arten etablerar sig normalt i nya lämpliga miljöer och ”följer med” biotopen
tills den blir ogynnsam.
Önskvärd naturlig stress och störning:
Gulyxne gynnas av att livsmiljön hålls någorlunda solöppen. Dessutom är det önskvärt att
smärre markblottor finns regelbundet i området så att nyetablering av individer kan ske. Arten
är dock känslig för påverkan av tramp.
Reproduktion och spridning:
Arten sprider sig med vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är över
1000 meter.
Bevarandemål
Gulyxne ska ha ett permanent förekommande bestånd i området om minst 10 stänglar.
Negativ påverkan
- Negativ påverkan på hydrologi och hydrokemi är kritisk för arten. Det gäller inte bara direkt
påverkan som dikning av själva lokalerna, utan även förändringar i hydrologin på rätt stora
avstånd från lokalerna som på något sätt kan påverka arten. Inom kontinental (men även
boreal) region är kvävenedfall ett ökande problem eftersom det förändrar den kemiska
balansen på lokalerna, vilket gör att andra arter kan konkurrera ut gulyxne.
- Igenväxning är ett hot mot arten, alltför omfattande betestramp ett annat. Det krävs väl
genomtänkta riktlinjer med avseende på önskvärd hävdregim, hävdtyp, inklusive val av
betesdjur och omfattning av hävd samt en kritisk gräns för effekt från tramp för att arten inte
ska missgynnas. Skötseln måste vara anpassad till den enskilda lokalen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A007 - Svarthakedopping, Podiceps auritus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång till lämplig föda, vilket under häckningstiden består huvudsakligen av evertebrater,
speciellt akvatiska, men också terrestra insekters larvstadier, samt till en mindre del fisk,
salamandrar och grodyngel.
Arten är mycket känsligt för näringskonkurrens med fisk. För lyckad reproduktionen bör
häckningsvattnen sakna, eller ha starkt reducerad fiskförekomst.
Tillgång till lämplig häckningsplats, vilket i allmänhet innebär små och fisktomma sötvatten i
form av viltvatten, dammar, kärr, agmyrar och vattenfyllda lertag. Kan även häcka i större
sjöar, både eutrofa slättsjöar som mer näringsfattiga skogssjöar. I de senare fallen bör
undervattensvegetationen vara riklig om där finns fisk. Förekommer även vid vissa kustlokaler
i Östersjön och Bottenhavet/Bottenviken.
Spridningsförmåga:
Under häckningen är arten bunden till det vatten där boet anläggs.
Övervintrar i marin miljö i västra och mellersta Europa.
Bevarandemål
Svarthakedopping ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Arten har stora svårigheter att reproducera sig med lyckat resultat i småvatten där fisk
planterats in (näringskonkurrens).
Igenläggning av småvatten (t.ex. lertag, industridammar, viltvatten, golfbanedammar) kan
åtminstone lokalt utgöra en fara för artens fortbestånd.
Total igenväxning eller dess motsats – totalt borttagande av vattenvegetationen – påverkar
artens numerär negativt.
Utdikning eller kraftig vattenståndssänkning i tidigare goda häckningsmiljöer medför att arten
minskar i antal eller försvinner.
Ökad predation av mink, men även kråka m.fl. arter, kan vara en delförklaring till att arten
försvunnit från många lokaler under de senaste 30 åren. Under denna period har dessutom
skyddet mot predatorer försämrats genom att antalet skrattmåskolonier minskat kraftigt.
Fortskridande förorening av havsmiljön, t.ex. oljeutsläpp, påverkar arten negativt i dess
övervintringsområden.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A104 - Järpe, Bonasa bonasia
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Järpen vill ha tät skog med föryngring av främst gran och med inblandning av al, björk och
asp. Hög markfuktighet och förekomst av surdråg, alkärr och bäckar gynnar arten.
Lövträdsandelen i reviret bör överstiga 10% för att området skall accepteras.
En viktig och begränsad vinterfödoresurs är alknoppar, alhängen samt björkknopp, och i
omedelbar anknytning till födan krävs dessutom skydd i form av grantätningar.
Järpen är mycket stationär året om inom sitt revir (25-50 ha). När ett par har etablerat sig på en
plats stannar de där så länge biotopen är intakt.
Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas
överlevnad.
Spridningsförmåga:
Järpen är en extrem stannfågel inom sitt revir om 25-50 ha. Ungfågelspridningen kan röra sig
om i storleksordningen någon eller några km.
Bevarandemål
Järpen ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Något direkt hot mot artens fortlevnad i Sverige finns ej. Järpen missgynnas dock flerstädes
p.g.a. ett intensivt och storskaligt skogsbruk och generellt sett torde arten ha minskat kraftigt
under den senaste 40-årsperioden.
I starkt fragmenterade skogslandskap med isolerade lämpliga bestånd mindre än 25 ha saknas i
allmänhet järpen.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt störningsfria
häckningsplatser.
För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden; framför allt mink och
räv bör hindras nå häckningsplatserna.
Spridningsförmåga:
Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i storleksordningen 1-5 km2.
De nordiska fisktärnorna övervintrar huvudsakligen längs kuststräckan mellan Västafrika och
Godahoppsudden.
Bevarandemål
Fisktärnan ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
I innerskärgårdarna och större insjöar, t.ex. Mälaren, medför ökad båttrafik och expanderande
friluftsliv stora störningar. Ohävd och igenväxning kan leda till att viktiga häckningsplatser
försvinner.
Lokalt kan förekomst av mink leda till att kolonier försvinner. Spridning och ackumulering av
miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet.
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt till
störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria
områden framför allt frånvaro av mink och räv.
Spridningsförmåga:
Under häckningen födosöker silvertärnorna inom ett område i storleksordningen 25 km2.
Arten övervintrar längs södra Afrikas kust och i Södra Ishavet.
Bevarandemål
Silvertärnan ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
I skärgårdarna medför ökad båttrafik och expanderande friluftsliv lokalt stora störningar.
Ohävd och igenväxning av tidigare öppna kust- och skärgårdsområden kan leda till att viktiga
häckningsplatser försvinner. Spridning och ackumulering av miljögifter har negativa effekter
på häckningsutfallet. Lokalt kan förekomst av mink leda till att arten försvinner.
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett framtida hot.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1630 - Strandängar vid östersjön
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3140 - Kransalgsjöar
6410 - Fuktängar
7140 - Öppna mossar och kärr
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7230 - Rikkärr
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8232 - Hällmarkstorräng (ej hävdberoende typ)
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9030 - Landhöjningsskog
9080 - Lövsumpskog



















1620 - Skär i Östersjön (inom komplex)
Natura 2000-område

