Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630189 Övre Hedesundafjärden

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
SE0630189 Övre Hedesundafjärden
Kommun: Gävle
Områdets totala areal: 597,7 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-19
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Statligt, skogsbolag, Svenska kyrkan och privat.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: 2003-04-01, 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:
3210 - Större vattendrag
6450 - Svämängar
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9020 - Nordlig ädellövskog
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
91E0 - Svämlövskog
91F0 - Svämädellövskog
1130 - Asp, Aspius aspius
A002 - Storlom, Gavia arctica
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A072 - Bivråk, Pernis apivorus
A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
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A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A127 - Trana, Grus grus
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
A220 - Slaguggla, Strix uralensis
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A320 - Mindre flugsnappare, Ficedula parva
A338 - Törnskata, Lanius collurio
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 lövrika skogar, våtmarker och svämpåverkade strandzoner.
Motivering:
Området utgör en del av nedre Dalälvsområdet, vilket som helhet hyser mycket höga
naturvärden. Den mosaikartade mixen av älv och olika skogliga och våtmarksanknutna
naturtyper gör att flera hundra rödlistade arter finns längs med nedre Dalälven.
Prioriterade åtgärder:
Flertalet av de sällsynta arterna i området är knutna till naturskog och skulle gynnas av att skogen
får fortsätta att åldras och utveckla värdefulla strukturer såsom gamla träd. Trädslag som asp och
ek är exempel på viktiga arter för områdets mångfald.
Beskrivning av området

Området ligger vid nedre Dalälven strax öster om Gysinge i Gävle kommun. Det utgör ett fint
exempel på karakteristisk Dalälvsnatur och angränsar till Jordbärsmurens naturreservat i norr,
Gysinge naturreservat i väster och mot Hedesundafjärdens naturreservat i söder.
Älven har under långa tider avsatt finkorniga sediment i det flacka landskapet.
Sedimentmarkerna intas av älvängar och myr, medan moränholmar såsom på Ekenön,
Ingmurhammar, Gävans norra del, Finnäset och söder om Halsmur är skogbevuxna. Älvens
högflöden under framförallt våren har gett upphov till speciella naturtyper såsom älvängar,
svämskogar, ädellövrika skogar och strandskogar med stort lövinslag. Utöver de naturgivna
förutsättningarna har människans nyttjande av älvängarna satt sin prägel på området.
Älvängsslåtterns ekonomiska betydelse syns inte minst på den skiftesindelning som uppkommit
på ön Gävan eller Gåvan, som skänktes av Kung Johan III år 1590.
De lövrika självgallrande skogspartierna med döda och döende träd utgör värdefulla livsmiljöer
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för flertalet olika organismgrupper. Bland rödlistade arter och signalarter som påträffats i
området kan nämnas korskovall, sumpviol, violettgrå tagellav, korallblylav, småflikig brosklav,
veckticka, ostticka och stinntagging. Många sångare och andra småfåglar trivs i lund- och
lövskogsmiljöerna där de söker föda i lövverket och hackspettar hackar både ut insektslarver och
bohål i träden. Exempel på arter som observerats i området är spillkråka, mindre flugsnappare,
järpe, orre, småfläckig sumphöna, sävsparv och trana. Här förekommer även olika rovfåglar och
ugglor, bl.a. bivråk, havsörn, brun kärrhök, fiskgjuse, sparvuggla och slaguggla.
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.
Delar av marken i området är inköpt av staten genom Naturvårdsverket och är därigenom
skyddat mot t.ex. avverkningar. Regleringen av Dalälven utgör en negativ påverkansfaktor både
för själva vattenbiotopen i Fjärden och för de svämpåverkade naturtyperna utefter stränderna.
För respektive naturtyp listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en negativ
påverkan.
Bevarandeåtgärder

Övre Hedesundafjärden är ett riksintresseområde för naturvården och är sedan 1978
samrådsområde. I samrådsområdet ska samråd ske för vissa åtgärder, exempelvis slutavverkning,
täkt, gallring, och röjning i vissa områden. Området har också utretts som tänkbart framtida
naturreservat. Om det skulle bli av i framtiden kan det bli aktuellt med skötsel som syftar till att
restaurera delar av skogsmarken, t.ex. genom röjning runt grova ekar, bitvis uttag av unggran
eller naturvårdsbränning.
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:

3210 - Större vattendrag
Areal: 367,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Vattendraget utgör en del av Hedesundafjärden, vilken är en grund fjärd där vattnet är brunt av
humusämnen och siktdjupet litet. Den reglering av Hedesundafjärdarna som skedde 1978 i och
med utbyggnaden av kraftverket i Söderfors, medförde en höjning av vattenståndet med cirka
60 cm. Därmed lades de lägsta delarna av Hedesundas deltaland under vatten.
Regleringsamplituden ligger på en halv meter. Hedesundafjärden som en del i nedre Dalälven
är ett mycket artrikt vattenområde. Under 1999-2000 fångades 23 fiskarter vid provfisken.
Definition av naturtypen:
Större naturliga vattendrag (huvudfåror och större biflöden av älvar och åar) eller delar av
vattendrag med relativt näringsfattigt och klart vatten. Naturliga variationer i vattenståndet
skapar en variation av strandmiljöer med hög biologisk mångfald. Vattendynamiken är
skiftande (älvsjöar, sel, meandersträckor, kvillar, forsar och fall). I mynningsområdet är
vattendragen mer näringsrika eftersom eroderat sediment och näring från de övre delarna
transporteras nedströms.
Naturtypen förkommer i alpin och boreal region och avgränsas som vattendrag av
strömordning ≥4 och/eller med en årsmedelföring >20 m3/s och är normalt > 1 m djup.
Naturtypen förekommer tillsammans med habitat 3220 (alpin och boreal region) och 3260
(alpin, boreal och kontinental region). Naturtypen avgränsas mot land av medelhögvattenlinjen.
För att tolkas som naturtyp bör vattendraget, i huvuddelen av sin sträckning, ej vara avsevärt
påverkad av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi,
markanvändning i närmiljö), d.v.s. dålig eller otillfredsställande status.
Karakteristiska arter: Norrlandsstarr, älvmyskgräs, manelros, mellanpilblad, pilblad, daggvide,
dyveronika, klobäckmossa, stensimpa, bergsimpa, flodnejonöga, stäm, elritsa, lax, öring, harr,
Amphinemura borealis, Amphinemura sulcicollis, Baetis muticus, åsandslända, Isoperla
grammatica och Elmis aenea.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen fortsätter vara kring 367,4 ha. Vattendraget håller en god
vattenkvalitet. Det har naturliga eller naturliknande flöden och vattenfluktuationer.
Strandzonerna är naturligt utformade (hydrologi, luftfuktighet, substrattillgång m.m.) och där
sker naturliga erosions- och sedimentationsprocesser. Vattendraget hyser en för naturtypen
representativ artsammansättning. 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,
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fragmentering/ vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning
av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning,
markavvattning/ skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Verksamheterna kan
orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.
- Jordbruk; intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion/grumling samt läckage av
närings- och bekämpningsmedel. Upphörd hävd och/ eller skogsplantering av strandnära
betesmarker och mader ökar igenväxningstakten i strandzonen.
- Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Minskade
vattenståndsvariationer och jämnare flöde orsakar mer ensartade botten och strandmiljöer och
minskar förutsättningarna för arter som är beroende av naturlig flödesdynamik.
- Vattenuttag under perioder med lågvattensflöde (framför allt biflöden i jordbruksområden)
innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer och syrgasbrist.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragets
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Exploatering av strandområden är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
- Infrastrukturanläggningar - byggande, underhåll och trafik kan orsaka grumling och utsläpp
av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor kan utgöra
vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för utspolning av vägbankar
mm).
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.
- Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, miljögifter
(inklusive metaller) och eutrofiering.
- Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura
(icke-antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för de arter som är
anpassade till naturligt sura förhållanden.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt.
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6450 - Svämängar
Areal: 68,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Översvämningsängar finns längs med Dalälvens stränder främst i områdets västra del samt på
ön Gävan i Hedesundafjärden. Gävan har tidigare används som slåttermark och slåtter kan ha
pågått ända in på 50-talet. Tack vare vattnets fluktuationer har markerna inte helt övertagits av
buskar och annan igenväxningsvegetation.
Definition av naturtypen:
Gräsmarker längs med större vattendrag norr om den naturliga Norrlandsgränsen som
översvämmas under vår och sommar. Naturtypen har använts eller används fortfarande som
slåtterängar (s.k. raningar). Krontäckning av träd och buskar, som inte är av
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Naturtypen omfattar sådana marker som ännu hålls öppna
genom hävd och/eller naturliga störningar.
Karakteristiska arter: Grenrör, brunrör, vasstarr, norrlandsstarr, gråstarr, tuvtåtel, lappelm,
sjöfräken, fårsvingel, vitmåra, blåtåtel, stagg, rörflen, mandelpil, gullris, nordruta, smörbollar
och strandveronika.
Bevarandemål
Utbredningen av svämängar är minst 68,6 ha. Ängarna översvämmas årligen och präglas av en
hög markfuktighet. De har en mestadels öppen karaktär utan busk- och trädvegetation av
igenväxningstyp. Ängarna hyser en för naturtypen naturlig artsammansättning.
Markvegetationen har en relativt naturlig näringsstatus (ej negativt påverkad av t.ex.
konstgödsling). 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.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, 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
dynglevande insektsfaunan.
- Utebliven vårflod.
- Kväveläckage från angränsande marker kan påverka floran negativt.
- Dräneringar som torkar ut naturtypen.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverk-samhet.
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- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar påverkar floran
negativt.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

6984-2017

Sida
8 av 40

7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 62,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns främst i områdets södra delar, intill fastmarksdelarna. Höjningen av
vattenståndet i Hedesundafjärden har troligtvis påverkat myren, dock inte nödvändigtvis
negativt. Vid några platser övergår naturtypen successivt i svämängar närmre älven. Kärren är
av fattigtyp, men stråk med rikare inslag finns.
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 är minst 62,2 ha. Våtmarkerna hydrologi ska vara ostörd och
det ska inte finnas avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ
påverkan. Våtmarkerna 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.
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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 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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9010 - Taiga
Areal: 19,4 ha. Arealen fastställd 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 taiga är minst 19,4 ha. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig
föryngring. Gamla träd och olika former av död ved 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
Delvis gynnsamt.
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9020 - Nordlig ädellövskog
Areal: 4,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen är en övergångsform från boreala till nemorala skogstyper och förekommer på
mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% av grundytan, men lövdominerad naturskog
med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen. Viktiga komponenter i trädskiktet är ek,
alm, ask, lind och lönn. Inget av trädslagen ek, bergek, avenbok, (var för sig eller tillsammans)
eller bok utgör mer än 50% av grundytan.
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, död ved och en kontinuitet för de aktuella
trädslagen. Om naturliga störnings processer 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.
Naturtypen har en lång kontinuitet som lövträdbärande mark. Betes- eller slåtterbruk har
vanligtvis förekommit men områdena är nu igenvuxna. Delar av naturtypen kan p.g.a.
terrängförhållanden, endast varit marginellt påverkade av bete under lång tid.
Naturtypen är mycket artrik och rödlistade arter av epifytiska mossor, lavar och svampar,
vedlevande insekter, samt marklevande flora och fauna förekommer. Artsammansättningen
varierar med skogens slutenhet.
Karakteristiska arter: Lönn, ramslök, vitsippa, gulsippa, tandrot, hassel, ask, blåsippa, vårärt,
skogsbingel, hässlebrodd, lundgröe, ek, storrams, svalört, lind, alm, fällmossa,
trubbfjädermossa, strimhättemossa, trubbhättemossa, skogshättemossa, trädporella, rostfläck,
gul dropplav, almlav, lunglav, rikfruktig blemlav, platticka, rynkhätta och svavelmusseron.
Bevarandemål
Arealen nordlig ädellövskog är minst 4,3 ha. Skogen domineras av ädellövträd med en varierad
åldersstruktur inklusive gamla, grova träd och föryngring av ädellövträd. Olika former av död
ved förekommer i området. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna
sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga.
- 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. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla
något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering
och användandet av främmande trädslag.
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- Inväxande gran kan vara ett hot mot naturvärden.
- 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. 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 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 bland annat klimatoch väderfenomen, översvämning och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Älg och annat vilt kan motverka återväxt av lövträd.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller riskerar att bli ett problem
om de införs.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 0,1 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 0,1 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.
Bevarandetillstånd
Delvis gynnsamt.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 10,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig–blöt med högt
liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga–intermediära. Trädskiktets
krontäckningsgrad är 30-100%. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp och
näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag.
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 är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, torvtäkt e.d.
Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.
Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som
kräver båda miljöerna.
Karakteristiska arter: Brunven, glasbjörk, gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, kråkbär,
brakved, blåtåtel, gran, tall, skvattram, hjortron, tranbär, odon, kärrviol, krattvitmossa,
granvitmossa och sumpvitmossa.
Bevarandemål
Arealen skogsbevuxen myr är i stort sett oförändrad kring 10,3 ha. Strukturer och funktioner
(hydrologi, död ved) finns och processer tillåts fortskrida med en naturlig dynamik. Ingen
påtaglig minskning av populationerna hos de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan kan hydrologin
påverkas negativt.
- 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, plantering
och användandet av främmande trädslag.
- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och
lavar.
- Torvtäkt.
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- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av
vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när
skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om
de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som
verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen, översvämning
och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och
annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte
observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

6984-2017

Sida
18 av 40

91E0 - Svämlövskog
Areal: 2,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag på jordar som är väl dränerade vid
lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring
av finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100%
och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. Ask, gråal och
klibbal är de vanligaste trädslagen.
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 är i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas
gamla träd, 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. Buskskiktet består ofta av olika
videarter, brakved, olvon och vilda röda vinbär. Fältskiktet innehåller ofta högörter och
ormbunkar, men även fattiga starrtyper förekommer.
Karakteristiska arter: Klibbal, gråal, gulsippa, strätta, glasbjörk, bäckbräsma, skärmstarr,
hampflockel, älggräs, ask, humleblomster, strandklo, hägg, lundarv, alm och brännässla.
Bevarandemål
Arealen svämlövskog är minst 2,2 ha. Skogen översvämmas regelbundet. Trädskiktet är
olikåldrigt och död ved i olika former och nedbrytningsstadier förekommer. Ingen påtaglig
minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga.
- 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. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla
något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering
och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- 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.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,
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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 uppstå brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimatoch väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Bristen på översvämningar är särskilt
allvarlig då naturtypen förutsätter det och kommer att övergå till annan skog om svämpåverkan
upphör.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de införs.
Bevarandetillstånd
Delvis gynnsamt.
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91F0 - Svämädellövskog
Areal: 1,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns t.ex. vid Finnäset som en smal bård med ek mellan älven och
moränmarkerna. Ekarna är bitvis trängda av uppväxande gran, ibland även asp.
Definition av naturtypen:
Naturtypen ligger i anslutning till vattendrag och översvämmas regelbundet vid högvatten. Det
sker en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna. Naturtypen
ligger på jordar som kan vara lättdränerade eller fuktiga/blöta vid lågvatten. Trädskiktets
krontäckningsgrad är 30-100% och ek, alm och ask (tillsammans) utgör minst 50% av
grundytan. Inslag av asp, björk, al och tall förekommer. Ask/triviallöv får (tillsammans eller
var för sig) inte överstiga 50% av grundytan.
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.
Buskskiktet kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta rikt på örter.
Karakteristiska arter: Klibbal, ask, rörflen, asp, hägg, ek, röda vinbär och alm.
Bevarandemål
Arealen svämädellövskog är minst 1,1 ha. Området översvämmas regelbundet vid högvatten.
Svämskogen domineras av lövträd i varierande ålder och hyser en stor andel ädla lövträd som
ek och ask. Död ved i form av både stående ved och lågor i olika nedbrytningsstadier
förekommer. Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen
sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området i fråga.
- 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. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla
något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering
och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador, medan tramp sällan är negativt.
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- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av
vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när
skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om
de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa
stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimatoch väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Bristen på översvämningar är särskilt
allvarlig då naturtypen förutsätter det och kommer att övergå till annan skog om svämpåverkan
upphör.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de införs.
Bevarandetillstånd
Delvis gynnsamt.
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1130 - Asp, Aspius aspius
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Asp förekommer i stora, men inte allt för grunda, slättsjöar samt i stora lugnflytande
vattendrag. För leken behövs strömmande vatten.
Reproduktion och spridning:
Aspen vandrar upp i vattendrag för lek i anslutning till strömmande vatten under april.
Uppgifter finns om lek i kraftigt strömpåverkade partier i sjöar, men detta beteende har inte
kunnat bekräftas genom romstudier. Efter kläckning driver ynglen nedströms till närmsta sjö. I
större vattendrag kan ynglen även förekomma i skyddade avsnörningar och i strandzonen längs
lugna vattendragssträckor.
Eftersom utbredningsbilden i södra Sverige i stort sett förklaras av Ancylussjöns utbredning
för ca 8000 år sedan kan man anta att långspridning inte är särskilt vanlig. Aspen företar
regelmässigt långa vandringar i samband med leken och de könsmogna fiskarna rör sig över
stora ytor under ett år. Studier av sändarmärkta aspar i floden Elbe visar att de under en säsong
kan förflytta sig mer än 100 kilometer från lekplatserna och motsvarande kan antas gälla för
bestånden i Mälaren och Vänern.
Övrigt:
Asp lever pelagiskt. De små ynglen livnär sig på djurplankton medan större individer är
utpräglade rovfiskar.
Bevarandemål
Asp förekommer så sällsynt i området att inget bevarandemål för arten är formulerat i nuläget.
Negativ påverkan
- Förekomst av vandringshinder i vattendragen hindrar vandring uppströms och kan leda till
fiskarna inte når fram till lämpliga lekplatser.
- I de fall asp tagit sig förbi vattenkraftverk vid sin uppvandring finns det risk för att vuxen och
ung fisk dör eller skadas vid nedströmsvandring via turbinerna om inte fiskavledare installerats.
- I större vattendrag kan reglering och dämning leda till fragmentering av bestånden.
- Reglering har i många fall lett till att lekplatser förstörts.
- I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer som leder
till instabila bottenförhållanden.
- Rensning av vattendrag leder till att lämpliga lekbottnar grävs bort samtidigt som det ökar
sedimenttransporten och leder till minskad habitatvariation.
- Intensivt jordbruk leder till ökad eutrofiering vilket i sin tur kan leda till igenväxning och
förändrade bottenförhållanden.
- Lokala populationer hotas på sikt av försämrade syreförhållanden i bottnarna.
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- Många av de lokaler som hyser asp ligger i nära anslutning till tättbebyggda områden och kan
därför vara utsatta för exploateringshot.
- Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av försurande, syretärande och gödande ämnen.
- Utsläpp och oförsiktig hantering av bekämpningsmedel.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Aspen antas ha varit utbredd i Dalälven innan kraftverksutbyggnaden. T.ex. finns
gamla uppgifter från slutet av 1800-talet om förekomst av asp i Bysjön. På senare tid har aspen
dock endast påträffats sällsynt i de nedre delarna av nedre Dalälven. Enstaka ej belagda
uppgifter om sentida fynd av asp i Bysjön och Österviken finns, gjorda av sportfiskare.
Asppopulationen i älven anses idag vara mycket svag och riskera att slås ut.
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A002 - Storlom, Gavia arctica
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, d.v.s. fiskar, i viss mån vatteninsekter.
Den behöver även lämplig plats att bygga sitt bo på, vilket nästan uteslutande innebär öar,
särskilt mindre holmar och skär, belägna i klarvattenssjöar (oligotrofa och mesotrofa), i
sällsynta fall längs ostkusten.
Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig
under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden.
Arten är långlivad art med relativt låg reproduktion och är därför känslig för jakt.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig arten normalt inom 1-10 km radie från häckningslokalerna.
Storlommen övervintrar dels i östra Medelhavet och Svarta havet, dels i mindre utsträckning i
västra Europa. Övervintrar även regelbundet längs södra Sveriges kuster.
Bevarandemål
Storlom ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Största hotet torde utgöras av mänsklig störning på häckningslokalerna under främst maj
genom landning av båtar på häckningsskär, badande folk, båtsport och sportfiske. Sådan
störning ökar risken för äggpredation. Andra problem utgörs av onaturliga
vattenståndsvariationer till följd av regleringar, som kan omintetgöra eller försena häckningen,
vilket i det senare fallet ökar risken för mänsklig störning.
Inverkan av miljögifter kan inte uteslutas. En ökad risk för exponering av giftiga metaller kan
finnas för lommar som söker föda i sura sjöar. Försurning leder även till utarmning av
fiskbestånd och därmed minskat födounderlag.
Sannolikt, men inte klarlagt, finns en ökad dödlighet bland vuxna fåglar i samband med
användningen av nylonnät för fiske.
Bevarandetillstånd
Osäkert. Storlom har häckat återkommande i Hedesundafjärden på senare år. Om det skett
inom detta Natura 2000-område är dock osäkert.
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A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Sångsvanen häckar i grunda, vegetationsrika vatten. Den kräver god tillgång på
undervattensväxter under häckningssäsongen, liksom lämplig och god tillgång på grön
växlighet under vintersäsongen.
Arten kräver relativt ostörda områden under sin flyttning och övervintring.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett mycket begränsat område runt boplatsen.
Sångsvanen blir könsmogen först vid 4 års ålder och fram till dess för de unga svanarna en
ambulerande tillvaro i stora landskapsavsnitt.
Arten övervintrar i södra Sverige, Danmark och Nordsjöländerna.
Bevarandemål
Sångsvan ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Ingen uppenbar hotbild finns för närvarande.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Några hundratal svanar brukar rasta i området i samband med flytten.
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A072 - Bivråk, Pernis apivorus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Bivråken häckar med de högsta tätheterna i högproduktiva skogsområden. I södra Sverige är
den optimala miljön ett småbrutet blandskogslandskap i närheten av en sjö eller något
vattendrag. Förekomsten av äldre och luckrika skogsbestånd, gärna omväxlande med
naturbetesmarker och med ett stort inslag av bryn, gynnar förekomsten av getingar vars larver
bivråken föder upp sina ungar med. Förekomst av äldre skog rik på lövträd och med närhet till
fuktskog, kärr och andra våtmarker är fördelaktigt under försommaren då de gamla fåglarna till
stor del livnär sig på småfågelungar (bl.a. trastar), men även av grodor och troligen till viss del
även av humlelarver och -puppor. I äldre tid torde kombinationen av fuktskog, skogsbete och
hagmarker ha utgjort mycket viktiga miljöer.
Andelen barrskogshäckningar ökar av lättförståeliga skäl norrut i landet. Bindningen till
högproduktiva marker består emellertid, eller kanske rent av förstärks något i norra Sverige där
arten oftast uppträder i anslutning till skogsimpediment på gammal jordbruksmark eller i rik
ängsgranskog.
Spridningsförmåga:
Aktivitetsområdena är normalt mycket stora; under försommaren födosöker de gamla fåglarna
mestadels inne i skogarna inom en areal av cirka 25-50 km2. Under senare delen av sommaren
födosöker fåglarna över betydligt större ytor, i många fall upp emot eller över 100 km2, varvid
getingrika lokaler besöks av bivråkar från ett flertal revir.
Bivråken övervintrar i tropiska Västafrika, norr om Ekvatorn.
Bevarandemål
Bivråk ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Ett all sämre utbud av insektsrika biotoper i dagens skogs- och jordbruksmarker har troligen
medfört ett sämre utbud av sociala getingar, vars larver och puppor är en livsnödvändig föda
för bivråkens ungar. Användandet av kemiska bekämpningsmedel i exempelvis jordbruket
påverkar förekomsten av insekter negativt, vilket innebär en sämre födotillgång för sociala
getingar.
En allmän torrläggning av landskapet (markavvattning, dikningsrensning och skyddsdikning
av skogsmark etc.) liksom omföring av lövträdsrika skogar till täta produktionsskogar av
barrträd medför en försämrad förekomst av tättingar (trastar m.m.) och grodor, vilket sannolikt
påverkar bivråken negativt (lägre täthet och sämre förutsättningar för bivråken att producera
ägg). Många lövrika skogmiljöer består idag av igenväxande ängs- och hagmarker som nu
sluter sig alltmer genom inväxt av gran, vilket minskar insekts- och fågelrikedomen.
Kraftigt överbete av klövvilt på lövträd i skogsmiljöer minskar exempelvis förekomsten av
vårblommande sälg vilket påverkar födounderlaget för många humlor. Klövviltsbetet minskar
även förekomsten av blommande örter vilket minskar insektstillgången och därmed
födounderlaget för exempelvis sociala getingar.
En omfattande jakt på bl.a. bivråk försiggår i Medelhavsregionen där speciellt Malta är
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omtalad, men jakt förekommer även i Pyrenéerna i södra Frankrike.
Ingenting är känt om förhållandena i övervintringsområdet, där stora förändringar kan ha skett
i biotoperna, användande av kemiska bekämpningsmedel samt jakt på fågel.
Bevarandetillstånd
Osäkert. Bivråk har regelbundet observerats vid närområdena. Huruvida den har häckat inom
Natura 2000-området är osäkert.
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A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Havsörnen är till stor del knuten till vatten för sitt näringssök (havsmiljö, större insjöar, älvar,
vattenmagasin).
Under häckningssäsongen är fisk den dominerande födan, men den tar även fågel och
medelstora däggdjur. Under övriga delar av året dominerar fågel och fisk, där andelen kadaver
är förhållandevis stor.
De bygger stora, omfångsrika och tunga bon och kräver därför kraftiga träd (i första hand tall)
för boets placering. Boträdens medelålder längs ostkusten är minst 160 år och i Lappland 350
år.
Havsörnen är mycket störningskänslig vid boplatsen.
Spridningsförmåga:
Arten jagar över arealer i storleksordningen 50–200 km2.
De könsmogna, etablerade örnarna är i huvudsak stannfåglar. Ungfåglarna rör sig över
betydande områden under de första levnadsåren, men förhållandevis få lämnar landet. När
örnarna blir könsmogna och etablerar sig vid 4–5 års ålder sker detta i allmänhet i närheten av
uppfödningsplatsen.
Bevarandemål
Havsörn ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
- Även om miljögiftssituationen är klart bättre än tidigare, t.ex. en minskad förekomst av
klorerade kolväten, så finns ”nya” miljögifter som åter kan förvärra situationen. T.ex. vet man
ännu inte hur och om bromerade flamskyddsmedlen påverkar organismerna i havsmiljön.
- Exploatering av häckningsområden genom skogsbruk, fritidsbebyggelse, vindkraftverk etc.
- Ökad tillgänglighet och störningar vid bona (nya skogsbilvägar och andra vägar, fler
fritidsbåtar, snöskotrar, ökat friluftsliv, det fria fisket i fjällen etc.).
- Illegal förföljelse som fortfarande förekommer.
- Ett högst tänkbart framtida hot är bristen på lämpliga boträd. Mot bakgrund av de lägsta
uppmätta åldrarna hos de idag fungerande boträden utgör den sjunkande omloppstiden vid
slutavverkningar i Sverige ett hot – det kommer inte att räcka med att spara överståndare vid
slutavverkningar av kanske högst 70-åriga bestånd i framtiden.
- Den minskade eller upphörande vintermatningen kan möjligen medföra bekymmer inom
några år.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Bruna kärrhöken är starkt knuten till vassrika eutrofa slättsjöar, men finns även i andra typer av
sjöar. En förutsättning för häckning är att det finns tillgång på tät gammalvass eller liknande
vegetation att bygga boet i. Arten kräver tillgång på lämpliga bytesdjur vid häckningslokalen
och i dess omgivning. Jaktutflykter över åkermark kan utsträckas åtskilliga kilometer från
boplatsen. Födan utgörs av sorkar, grodor, fågelungar etc., ibland även ägg, fisk och kadaver.
Spridningsförmåga:
Under häckningstiden jagar bruna kärrhöken över arealer i storleksordningen 10–30 km2.
Arten övervintrar i Medelhavsländerna och i tropiska Afrika.
Bevarandemål
Brun kärrhök ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Den bruna kärrhöken har tidigare varit starkt drabbad av miljögifter, men sedan
alkylkvicksilverbetningen förbjöds 1966 och DDT-förbud infördes har situationen förbättrats
högst avsevärt. För närvarande kan inga direkta hot anses föreligga mot brun kärrhök i Sverige.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt hemområde (havsmiljö,
insjöar, älvar, åar) eftersom födan nästan uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligt
gående fisk, ned till maximalt en halv meters djup.
Fiskgjusen fiskar i såväl eutrofa som oligotrofa sjöar liksom i större vattendrag och i grundare
kustområden. Jaktframgången kan dock minska avsevärt om vattnet är alltför grumligt. I
områden med enbart oligotrofa sjöar kan sämre tillgång på fisk medföra lägre reproduktion
bl.a. beroende på att gjusarna måste jaga över större arealer (längre bort från boplatsen).
Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd för sitt bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall
(≥90%) där det stora risboet byggs i toppen av plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås över
omgivningen. Enstaka bon kan placeras i kraftledningsstolpar, stora torn eller på stora stenar i
sjöar och vattendrag.
Fiskgjusen är ofta störningskänslig vid boplatsen.
Spridningsförmåga:
Fiskgjusen kan jaga upp till någon mil från boplatsen.
Flyttar mellan Sverige och Västafrika söder om Sahara.
Bevarandemål
Fiskgjuse ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Eftersom fiskgjusen ofta häckar vid stränder och på öar utgör närgången båttrafik, sportfiske,
bad, kanoting etc. i boets omedelbara närhet ett hot.
Exponeringen för klorerade kolväten har minskat sedan 1970-talet då dessa miljögifter
orsakade en ökad fosterdödlighet och sönderruvning av ägg på grund av skalförtunning.
Emellertid tillkommer nya typer av miljögifter i naturen vars effekter vi ännu vet litet om (t.ex.
bromerade flamskyddsmedel)
Försurning av sjöar kan medföra sämre födotillgång samt en ökad exponering för giftiga
metaller.
Skogsavverkning utan hänsyn till fiskgjusens boträd eller presumtiva boträd utgör en fara inom
vissa områden, eftersom tillgången på lämpliga träd då minskar.
Bevarandetillstånd
Troligen 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
Järpe 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
Gynnsamt. Järpe har häckat i området på senare år.
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A127 - Trana, Grus grus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tranan häckar på sanka sjö- eller havsstränder, på våta myrmarker, på vattensjuka hyggen
omgärdade av sumpskog, vid större slättsjöar, i öppna kärr, i sänkta sjöar och andra större eller
mindre våtmarker. Ett gemensamt krav, oavsett val av habitat, är att tranorna har möjlighet att
bygga boet oåtkomligt för marklevande rovdjur, d.v.s. alltid omgärdat av vatten.
Under häckningstid lever tranorna av rötter, skott och andra vegetabilier samt insekter,
blötdjur, grodor, småfisk m.m.
Under höstflyttningen är ungarna beroende av föräldrarnas vägledning.
En stor andel av tranorna övervintrar i korkeksmarker i Spanien.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen 1 km2.
Tranan blir könsmogen vid 3-6 års ålder. Innan könsmognaden för ungtranorna en
kringflackande tillvaro och samlas ofta i stora flockar.
Övervintrar i Sydvästeuropa, främst i Spanien, men även i Portugal och Frankrike samt i
Nordafrika.
Bevarandemål
Trana ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
För närvarande finns inget hot mot arten i Sverige. I det spanska övervintringsområdet finns
däremot vissa hot, främst avveckling av korkeksodlingar.
Bevarandetillstånd
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
Fisktärna 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
Osäkert. Arten häckar regelbundet i Hedesundafjärden och rör sig i området. Det är dock
osäkert om den häckar inom Natura 2000-området.
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A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga boplatser i form av gamla bohål från större hackspett eller tretåig
hackspett.
Den optimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med rik
förekomst av grova lövträd (främst asp, björk och al). Sparvugglan är dock flexibel i sitt val av
häckningsplats och förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandning
av rena produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. I södra
Sverige hittar man den ofta på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i bestånd av
äldre asp.
Tillgång på lämplig föda i form av gnagare och småfåglar.
Spridningsförmåga:
Sparvugglan är i huvudsak en stannfågel. Vissa vintrar sker mer omfattande rörelser söderut.
Arten jagar över arealer i storleksordningen 1,5 km2.
Bevarandemål
Sparvuggla ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Eftersom sparvugglan är mycket flexibel i sitt boplatsval är det av allt att döma förekomsten av
lämpliga bohål som är den mest begränsande faktorn. Det är oerhört viktigt att alla hålträd
sparas på föreskrivet sätt.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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A220 - Slaguggla, Strix uralensis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst sork men även skogsmöss,
näbbmöss och fåglar upp till en ringduvas storlek. För god häckningsframgång krävs höga
gnagartätheter.
Tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av ihåliga träd, framför allt s.k. skorstenstubbar.
Sådana stubbar bildas när stora träd bryts av t.ex. vid ett gammalt spillkråkehål. Tall är bäst
eftersom lövträd med tillräckligt stora håligheter blir mera kortlivade, ihåliga ekar dock
undantaget. Eftersom det råder en akut brist på naturliga boplatser häckar en stor del av
beståndet numera i specialuppsatta holkar. Etablerade par är mycket stationära och p.g.a.
bristen på lämpliga boplatser stannar de i reviren även under dåliga år.
Tillgång på lämpliga jaktmarker. Arten häckar främst i gles barr- och blandskog i anslutning
till lämpliga födosöksområden i form av öppen mark såsom myrar, kalhyggen och småskaligt
jordbrukslandskap.
Spridningsförmåga:
Arten jagar över arealer i storleksordningen 5–12 km2. En ej riktad spridning av ungfåglar sker
5–70 km från boplatsen.
De gamla, etablerade fåglarna är stannfåglar.
Bevarandemål
Slaguggla ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Det största hotet mot slagugglan utgörs av det moderna skogsbruket. Som andra hålhäckare är
arten beroende av god tillgång på trädhåligheter, något som är vanligt i naturskogsbestånd men
sällsynt i dagens hårt brukade skog.
De under lång tid uteblivna eller reducerade smågnagartopparna i Norrland har successivt lett
till en minskning av det häckande beståndets storlek i norra Sverige.
Försämrad tillgång på byte i skogs- och mellanbygderna till följd av ensartade
barrmonokulturer, upphörande jordbruk och minskade arealer öppen mark.
En ökning av berguvsbeståndet kan eventuellt komma att leda till en minskning av
slagugglebeståndet till följd av konkurrens likväl som direkt predation.
Olovlig jakt och störningar vid bona leder till många misslyckade häckningar.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Födosöker ofta lågt i träd,
på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter hästmyror.
Tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller bok. I södra och
mellersta Sverige råder ingen uttalad brist på lämpliga häckningsträd, däremot kan tillräckligt
grova stammar saknas i stora delar av Norrland där skogsbruket är mera intensivt och
tillväxten sämre. För att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30
cm för asp och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i Småland 115 år, Uppland
170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år.
Spillkråkan är något av en nyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem genom att den
årligen producerar ett stort antal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur
som ej själva förmår mejsla ut sitt bo.
Spridningsförmåga:
Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över arealer
i storleksordningen 100-1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större områden. I Norrlands
inland är artens hemområden troligen betydligt större än i södra Sverige.
Bevarandemål
Spillkråka ska förekomma regelbundet i området.
Negativ påverkan
Det största hotet mot spillkråkan är skogsbruket och näringens allt större krav på skogsråvara.
Minskad lövandel, ökad granandel och mera homogena bestånd i södra och mellersta Sverige
missgynnar arten.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör att tillgången på lämpliga
boträd minskar.
Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på hästmyror missgynnas den med största
säkerhet av stubbrytning och GROT-uttag.
Bevarandetillstånd
Troligen gynnsamt.
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A320 - Mindre flugsnappare, Ficedula parva
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga bohål, främst i form av nischer vid grenbrott i döda träd, större
trädhåligheter eller gamla hackspettshål.
Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av ogallrade, naturskogsliknande miljöer. Arten
häckar såväl i högstammig ädellövskog (ofta i sluttningar och kuperad terräng) som i
blandskog med mycket varierande barrandel. Ofta hittar man den i slutna och tämligen fuktiga
bestånd längs stränder, i lövrika sumpskogar eller i anslutning till fuktigare partier på tidigare
hävdad mark.
Spridningsförmåga:
Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1.5 ha.
Övervintrar huvudsakligen i Indien, men en mindre andel flyttar sannolikt mot SV och
övervintrar i Afrika.
Bevarandemål
Mindre flugsnappare ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Häckningsmiljöerna är mycket kraftigt hotade av det rationella skogsbruket.
Bevarandetillstånd
Osäkert. Uppgifter saknas om förekomster av mindre flugsnappare inom området på senare år.
Arten har observerats vid det närliggande området västerut kring Gysinge, Mattön,
Sevedskvarn och Pellesberget.
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A338 - Törnskata, Lanius collurio
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på öppna marker (främst jordbruksmark, men även kalhyggen) med rik
insektsförekomst på varma, solbelysta lokaler. Häckningslokalerna bör ha god tillgång på
attraktiva insektsmiljöer i form av blommande och bärande buskar (t.ex. nypon, slån eller
björnbär) i kombination med öppna partier, t.ex. kortbetade gräsytor.
På jordbruksmark föredrar törnskatan en mosaik av betade och mindre hårt betade ytor där
artdiversiteten för växter och insekter är hög.
Optimala hyggen för törnskatan karaktäriseras av hyggen utan fröträd och/eller högskärmar,
d.v.s. den gamla typen av hyggen. Generellt får törnskatan fler ungar på hyggen än på
jordbruksmark beroende på lägre predation. Törnskatan föredrar hyggen som planteras med
gran. Dessa nyttjas till cirka 15 år efter planteringen. Från Dalarna och norrut är hyggen den
viktigaste biotopen för törnskatan.
Spridningsförmåga:
Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 5 ha.
Törnskatan övervintrar i tropiska östra och södra Afrika.
Bevarandemål
Törnskata ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
Det största hotet är den under lång tid minskande tillgången på lämpliga häckningsmiljöer;
igenläggning av jordbruksmark i skogs- och mellanbygderna, minskad hävd av naturliga,
ogödslade betesmarker, allt mer rationell skötsel av kvarvarande marker och avsaknad av
brandfält i skogslandskapet.
Törnskatan förekomst är kopplad till rik insektsförekomst som i sin tur är kopplad till hög
artdiversitet av blommande växter. Enbart kortbetade marker är således inte optimala för
törnskator.
Kraftig torka under en lång rad av år i övervintringsområdena i södra Afrika kan bidra till
tillbakagången.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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3210 - Större vattendrag
6450 - Svämängar
7140 - Öppna mossar och kärr
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