Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630165 Testeboåns delta

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
SE0630165 Testeboåns delta
Kommun: Gävle
Områdets totala areal: 122,7 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-10-21
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Gävle kommun.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2002-01-01, regeringsbeslut M2000/1680/Na, 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:
1130 - Estuarier
3210 - Större vattendrag
6410 - Fuktängar
91E0 - Svämlövskog
A001 - Smålom, Gavia stellata
A002 - Storlom, Gavia arctica
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
A068 - Salskrake, Mergus albellus
A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus
A127 - Trana, Grus grus
A151 - Brushane, Philomachus pugnax
A166 - Grönbena, Tringa glareol
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
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A222 - Jorduggla, Asio flammeus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A272 - Blåhake, Luscinia svecica
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:
Huvudsyftet med området är att bevara den öppna strandängen, de rika strandskogarna
med klibbal som kantar delar av deltat och de höga fågelvärdena som är knutna dessa
naturtyper.
Motivering:
Området ugör en värdefull fågellokal, bl.a. för rastande fåglar och arter som är beroende
av äldre lövskog. Åmynningen är en viktig förbindelselänk för uppvandrande lax och
öring till lekområdena högre upp i ån. Mynningsområdet utgör också ett viktigt lekområde
för vimma och sik samt har en intressant flora.
Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling av skogen samt hävd av våtmarken och strandängarna.
Beskrivning av området

Natura 2000-området Testeboåns delta är ett statligt reservat men förvaltas och ägs av
Gävle kommun. Det utgör en del av deltaområdet vid Testeboåns mynning i Inre Fjärden.
Det flacka deltaområdet är uppbyggt av svämsediment som avsatts från Testeboån.
Deltats sydöstra fastmarksdel består av en låglänt, öppen våtmark, den så kallade
Avasältan. Detta ca 25 ha stora våtmarksområde är det som återstår av tidigare vidsträckta
strandnära våtmarker mot Inre Fjärden. Stora delar av deltat har genom åren fyllts ut och
ingår nu i Näringens industriområde. Andra delar har använts som kommunal soptipp.
Under 1800-talet, när Avasältorna ännu hävdades, och fram till 1950-talet var Testeboåns
delta en betydande rastlokal för vadare och andra våtmarksbundna fåglar. Genom
igenväxning och utfyllnad har deltats betydelse som rastlokal avtagit, men det utgör
fortfarande en intressant fågelbiotop.
Exempel på fågelarter som observerats återkommande inom Natura 2000-området på
senare år är årta, brun kärrhök, brushane, storspov, svarttärna, jorduggla, gråspett,
spillkråka, mindre hackspett, flodsångare, trastsångare, mindre flugsnappare och rosenfink.
Testoboån uppvisar en rik fiskfauna. I ån finns bl.a. lax, öring, flodnejonöga och ål.
Mynningsområdet utgör ett viktigt lekområde för vimma och kustsik.
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Även ur botanisk synpunkt är deltaområdet av intresse eftersom motsvarande vegetation
som finns vid den flacka våta marken vid området nu är försvunnen från övriga delar av
Inre fjärden och saknar motsvarighet i andra delar av länet. Vegetationen på sältan
domineras på de grunda mestadels torrlagda sedimenten av gräs och lågstarrbälten,
högstarrmader och längst ut gles säv. Några sällsynta strand- och vattenväxter såsom
nickskära och flera arter slamkrypor återfinns i området. Nordslamkrypan finns t.ex.
upptagen på den svenska rödlistan. De fuktiga strandskogarna vid Testeboåns utlopp
domineras av klibbal.
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 en viktig bevarandeåtgärd.
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer till stora delar med bevarandemålen
för Natura 2000-området. För att bevara och utveckla naturvärdena kommer områdets
skogar i hög grad lämnas för fri utveckling, medan strandängarna och de grunda
våtmarkerna kontinuerligt kommer att hävdas genom bete och tuvfräsning.
Skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen för naturreservatet. I övrig gäller
föreskrifterna i reservatsbeslutet.
Bevarandetillstånd

Områdets vattenbiotoper är på olika vis utsatta för negativ påverkan från olika tidigareoch nuvarande verksamheter och exploateringar i närområdena, vilket gör att de i
dagsläget inte bedöms leva upp till gynnsamt bevarandetillstånd. För landdelarna och de
ingående fågelarterna bedöms däremot tillståndet vara gynnsamt.
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:
1130 - Estuarier
Areal: 51,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Flod och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både
marina och limniska miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet. Naturtypen har en
komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint-, limniskt och
brackvattensursprung.
Minskad strömhastighet bidrar till en ansamling av finare sediment som ofta formas till
vidsträckta sand- och gyttjebankar. I områden där strömningshastighet avtar avlagras
största delen av det transporterade materialet och ett delta kan bildas.
Östersjöns brackvattensestuarier, som inte påverkas av tidvatten, utgör en undergrupp till
naturtypen. Estuarier är ett mosaikartat biotopkomplex som är rikt på olika slags
växtsamhällen, och utgör en viktig livsmiljö för exempelvis fågel- och fiskarter.
Medelvattenstånd utgör gränsen för estuariet mot land. Gränsen uppströms vattendraget
utgörs av vattendragets mynning. Gränsen mot havet ligger vid ett djup på 6 meter
och/eller där skyddande land upphör.
Vattendraget bör ha en årsmedelvattenföring > 2 m3/s.
Muddring kan ha förekommit i habitatet.
Karakteristiska arter: Hornsärv, gul näckros, dvärgnäckros, vit näckros, nordnäckros,
trådnate, gäddnate, borstnate, hårnating, blåsäv och dvärgbandtång.
Mer information om Natura 2000 och Natura 2000-naturtyper- och arter finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Bevarandemål
Arealen estuarier ska vara minst 51,5 ha. Vattenkvaliteten är god. Vattenflödet genom
naturtypen är naturligt och salthalten varierar. Naturliga sedimentationsprocesser gör att
det över lång tid sker en ständigt pågående deltabildning. 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
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 plank-toniska larvstadier att bottenfälla.
- Skogsavverkningar i strandnära lägen. Avrinningen från land kan öka tillförseln av
näringsämnen till vattnet.
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- Läckage av näringsämnen från jordbruket.
- Kvävenedfall.
- Fiske med icke-selektiva redskap samt redskap som skadar bottnar är hot mot den
biologiska mångfalden av däggdjur, fåglar, fisk och bottenlevande djur.
- Muddring och dumpning av muddringsmassor.
- Vattenregleringar.
- Exploatering såsom bebyggelse, bryggor etc.
- Friluftsliv, vilket kan störa t ex häckande fåglar.
- Båttrafik, som orsakar utsläpp av giftiga substanser, svall, turbulens, och erosion i de
grunda vattenmassorna.
- Industriell verksamhet, t.ex. skogsindustrier, som ofta förläggs till mynningsområden på
grund av behovet av sötvatten i processerna.
- Ansamling av fibrer och bark från träindustrier.
- Främmande arter kan påverka artsammansättningen.
- Ökad temperatur kan påverka artsammansättningen.
Bevarandeåtgärder
De grundare delarna av naturtypen utanför betesmarken sköts återkommande genom
maskinell tuvfräsning.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. I Testeboåns delta är vattenkvaliteten försämrad p.g.a. dagvatten från det
intilliggande industriområdet och näringsämnen som släpps ut i ån. Påverkan finns även
från den gamla kommunala deponi som fram till 1960-talet låg vid Näringens
industriområde. Det är också osäkert hur mycket påverkan av saltvatten det finns i det
förmodade estuariet i Testeboåns delta. Förbindelsen med havet är mycket liten och
vattnet kan antas ha en för låg salthalt.
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3210 - Större vattendrag
Areal: 6,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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.
Bevarandemål
Utbredningen av naturtypen fortsätter vara ca 6,6 ha. Vattendraget håller en god
vattenkvalitet och hyser en för naturtypen representativ artsammansättning. Vid
strandzonerna sker naturliga erosions- och sedimentationsprocesser och det finns tillgång
på naturliga substrat såsom död ved. Vattnet har naturliga eller naturliknande flöden och
vattenfluktuationer. Vandrande arter påverkas inte negativt av vandringshinder. Ingen
påtaglig minskning av de för naturtypen typiska arterna sker.
Negativ påverkan
- Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t.ex. sänkt
minimitappning, ökad korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik,
fragmentering/ vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden,
torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk
störning, minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material.
Slutavverkning, markavvattning/ 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.
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- 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. Uppströms utloppsområdet har Testeboån flera vandringshinder, partiella
och definitiva. Det återstår även en del biotopvårdande restaureringsarbeten att utföra i
delar av åns sträckning som är påverkad av flottledsrensningar. På senare år har dock åns
vilda laxpopulation återhämtat sig relativt bra efter att kraftverket vid Stömsbro börjat
släppa vattnet genom naturfåran den period på året fisken vandrar upp i ån.
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6410 - Fuktängar
Areal: 15,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
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 15,2 ha. Ängarna har en öppen karaktär och saknar
busk- och trädvegitation 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.
- Kväveläckage från angränsande marker påverkar floran negativt.
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- 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
Fortsatt hävd av strandängarna och våtmarken.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt. Strandängarna betas och vid våtmarken utanför sker återkommande
tuvfräsning för att hålla borta igenväxningsvegetation.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7313-2016

Sida
11 av 29

91E0 - Svämlövskog
Areal: 5,8 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 5,8 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
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organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa
kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de
kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling.
Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland
annat klimat- och 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.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling. Eventuellt kan det bli aktuellt med skötselåtgärder för att gynnsa lövträd
om det behövs.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A001 - Smålom, Gavia stellata
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Smålommen vill ha tillgång till lämpliga bytesdjur (fisk upp till 20 cm), vilket i svenska
invatten innebär främst småvuxen mört- eller laxartad fisk eller vatten med goda bestånd
av siklöja. Lämpliga häckningsplatser utgörs i allmänhet små och fisktomma skogstjärnar
och myrgölar med flacka, gungflyartade stränder och med små gungflyholmar. Tillgång
till områden med minimal mänsklig störning är viktigt. Arten är störningskänslig främst
under ruvningen (mitten av maj – början av juli i södra Sverige, juni-juli i norra Sverige).
Arten är långlivad art med relativt låg reproduktion och är därför känslig för jakt.
Spridningsförmåga:
Under häckningstid utsträcks provianteringsturerna till fiskrika vatten upp till cirka 10 km
från häckningslokalerna.
Smålommen övervintrar i marin miljö längs västra Europas kuster samt i södra Östersjön.
Bevarandemål
Smålom ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Försurning av viktiga fiskevatten kan innebära utglesade bestånd av bytesfisk. Förhöjda
kvicksilverhalter i ägg har uppmätts från försurningsdrabbade områden, något som kan
medföra försämrad reproduktion. Igenväxning av häckningstjärnar p.g.a. ökat
kvävenedfall kan vara ett långsiktigt problem.
Markavvattning och rensning i utloppet till häckningstjärnar medför att stränder och
holmar får kanter och överhäng (lommarna kommer inte upp till boplatserna) och
häckningsöar kan bli landfasta, vilket ökar risken för predation. Även markavvattning i
marker närbelägna häckningstjärnarna kan påverka vattennivån i tjärnen.
Arten är känslig för mänsklig störning, främst orsakat av friluftsliv, på häckningslokalerna
under maj – juli.

Under vintertid utgör oljeutsläpp och risken att fastna i fiskeredskap hot mot arten i bl.a.
Östersjön.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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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 använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
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
Gynnsamt.
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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.
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A045 - Vitkindad gås, Branta leucopsis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Den vitkindade gåsen häckar på små, flacka öar där den är skyddad från marklevande
rovdjur. Arten fordrar stora, öppna gräsbevuxna ytor för sitt födosök, främst strandängar
med kortvuxen eller kortbetad gräsvegetation. Den kräver rast- och övervintringslokaler
med gott om lämplig föda (främst gräs) samt möjlighet att övernatta ute på vatten.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen någon km2.
Arten flyttar mellan häckningsområdena i Sverige och övervintringsplatserna i Holland.
Bevarandemål
Vitkindad gås ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller
för ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
För närvarande finns inget uppenbart hot mot arten och den svenska populationen
fortsätter att växa i storlek. Nya häckningslokaler har påträffats kontinuerligt de senaste
20 åren. Konflikter med jordbruket uppstår dock tidvis i områden som hyser starka
häckningsbestånd och/eller stora mängder rastande vitkindade gäss på väg till eller från
sina häckningsområden på ryska tundran.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A068 - Salskrake, Mergus albellus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Salskraken häckar i gamla spillkråkehål, i holkar eller i ihåliga stubbar. Boplatsen kan
ligga ganska långt från vatten. Födan utgörs av mollusker och vatteninsekter samt till liten
del av småfisk. Arten bosätter sig vanligen vid älvsel och avor samt i sjö- och tjärnrika
områden. De vistas ofta i skogsomgärdade tjärnar eller vid risiga sjö- och älvstränder med
skyddande skog. Myrflarkar utnyttjas regelmässigt under ungarnas uppväxttid.
Övervintringen sker främst längs grunda kustområden, men även i större isfria sjöar.
Spridningsförmåga:
Under häckningen uppehåller sig salskraken inom ett relativt begränsat område kring
boplatsen (storleksordning 25 km2).
Salskraken övervintrar i Östersjön och längs Nordsjökusten. Arten samlas ofta i stort antal
på ett fåtal platser. I Östersjön är polska Szaecin Lagoon särskilt betydelsefullt område,
där man beräknar att cirka 60-65 % av den nordvästeuropeiska populationen normalt
övervintrar.
Bevarandemål
Salskrake ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Salskraken övervintrar ofta i hamnar eller liknande områden, vilket medför risk för
giftexponering och oljeskador. Eftersom arten vintertid uppträder i stora ansamlingar på
ett förhållandevis litet antal ställen kan föroreningar och miljögifter slå hårt mot arten.
Med ökande friluftsliv, kan speciellt kanoting och fritidsfiske lokalt vara ett
störningsmoment under perioden då ungarna är små.
Skogsbruket har utarmat tillgången på naturliga bohål och nytillskottet är mycket
begränsat.
Mård, gädda och framför allt mink är allvarliga predatorer på salskraken.
I artens centrala utbredningsområde i Sibirien är oljeexploateringen med dess föroreningar
samt allmän miljöförstörelse ett allvarligt hot.

Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Blå kärrhök bygger alltid sitt bo på marken i öppen terräng av olika karaktär; på myrar,
hyggen, i kraftledningsgator, kärr eller på hedar, men även i vass samt i unga
barrskogsplanteringar, i vide- eller björksnår eller t.o.m. i sädesfält. Födan utgörs av
fåglar och smågnagare som den fångar i öppen terräng, allt ifrån hygge och myr till åker
och äng.
Biotopvalet under övervintringen utgörs av öppna, trädfria marker som t.ex. åkrar, ängar,
hedar, våtmarksområden.
Spridningsförmåga:
Arten jagar under häckningstiden över arealer i storleksordningen 25-50 km2.
De svenska blåhökarna övervintrar i Västeuropa från södra Skandinavien till
Medelhavsområdet. Ett mindre antal fåglar övervintrar i Nordafrika.
Bevarandemål
Blå kärrhök ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller
för ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Den sydsvenska populationen av blå kärrhök drabbades hårt av kvicksilverkatastrofen
under 1960-talet och försvann totalt från denna del av landet i och med att de häckande
paren vid Hornborgasjön försvann vid mitten av 1990-talet p.g.a. sjörestaureringen.
Orsaken till att blå kärrhöken ej återetablerat sig i Sydsverige efter det att
biocidsituationen förbättrats är okänd.
I norra Sverige har den häckande populationen av blå kärrhök successivt minskat under
senaste 15-20 åren. En tänkbar orsak till detta kan vara en försämrad tillgång på
smågnagare.
Den kraftigt minskade arealen av naturliga, fasta gräsmarker under de senaste 100 åren
har med stor sannolikhet minskat födoutbudet för blå kärrhöken.
Möjligen är blå kärrhöken utsatt för miljögiftspåverkan i övervintringsområdena i
Västeuropa. Arten skjuts dessutom illegalt i centrala och östra Europa, men omfattningen
är okänd.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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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 använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
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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A151 - Brushane, Philomachus pugnax
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Brushanen häckar i Sverige i två helt olika typer av miljöer, med olika ekologiska krav
och populationsutveckling. Det sydliga beståndet kräver tillgång på lämpliga
häckningsmiljöer i form av hävdade strandängar. I bra häckningsmiljöer finns en mosaik
av gräs- och starrmarker, öppna dy- och jordytor och grunda vattensamlingar. Det
nordliga beståndet kräver tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av våta
myrmarker, framför allt relativt lågväxta, fuktiga till blöta gräs- och starrängar.
Hanarna spelar på gemensam plats, företrädesvis på låga upphöjningar i terrängen.
Som rastlokaler utnyttjas öppna områden med grunt vatten och sandiga eller gyttjiga
bottnar, men även översvämmade åker- eller betesmarker.
Spridningsförmåga:
Under häckningen rör sig fåglarna inom ett begränsat område, gissningsvis någon km2.
Det skandinaviska beståndet övervintrar främst i Afrika söder om Sahara (Sahelzonen ).
Bevarandemål
Brushane ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Sydliga bestånd:
I södra och mellersta Sverige hotas de mycket fåtaliga bestånden främst av upphörande
hävd av strandängsmiljöer, såväl längs kusten som i inlandet. Markavvattning eller framför allt tidigare - invallning av fuktiga strandängsmiljöer har försämrat eller förstört
tidigare livsmiljöer för arten. Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer är ett hot,
eftersom brushanen har relativt stora arealkrav.
Uppväxande träd och buskar på, och runt, goda häckningsmiljöer bidrar till ett ökat
predationstryck från främst kråka, men även räv och grävling.
Höga halter av olika miljögifter i marin miljö, särskilt på rastplatserna längs Europas
kuster liksom biocidanvändning på övervintringsområdena i Västafrika kan innebära ett
hot. Torka på övervintringsområdena i Västafrika kan eventuellt påverka bestånden
negativt.
Nordliga bestånd:
Även här är uppsplittring av lämpliga häckningsmiljöer ett möjligt hot p.g.a. brushanens
relativt stora arealkrav. Storskalig torvutvinning i Norrlands inland skulle innebära en
negativ inverkan, liksom markavvattnande åtgärder.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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A166 - Grönbena, Tringa glareola
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och
vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver tillgång på
öppet vatten och dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i områden med flarkmyrar.
De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande våtmarkspartier, men arten
häckar regelbundet även vid mindre skogsomgärdade myrar.
Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kusten samt vid olika inlandsvåtmarker
av öppen karaktär.
Spridningsförmåga:
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 km2.
Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika.
Bevarandemål
Grönbena ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Det sydsvenska beståndet hotas av en utebliven hävd på sanka stränder. Även i Norrland
kan beståndet ha missgynnats av minskande hävd av raningar och silängar.
Dikning av myrmark, framför allt tidigare och i södra Sverige, har bidragit till en ökad
andel träd- och skogsbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för grönbenan.
Det norrländska beståndet kan lokalt komma att hotas av storskalig torvbrytning.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

7313-2016

Sida
23 av 29

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 använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
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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A222 - Jorduggla, Asio flammeus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång på lämplig föda i form av sork och andra smågnagare.
Arten är knuten till områden med större sammanhängande ytor öppen mark. Vanliga
häckningsmiljöer är myrar och hedar, kalhyggen, kraftledningsgator, strandängar samt
stora områden med permanenta ängsmarker eller extensivt bete i jordbrukslandskapet.
Häckar även sällsynt i skärgårdsmiljö.
Spridningsförmåga:
Under häckningen jagar arten över arealer i storleksordningen 5–25 km2.
Jordugglan övervintrar i västra och sydvästra Europa samt norra Afrika.
Bevarandemål
Jorduggla ska regelbundet häcka i området.
Negativ påverkan
De under en lång period uteblivna eller starkt reducerade smågnagartopparna i norra
Sverige har sakta men säkert pressat ner beståndets storlek till en mycket låg nivå.
Markavvattning och torrläggning av våtmarker leder sekundärt till igenväxning av öppna
marker. Särskilt i södra och mellersta Sverige har många lämpliga häckningsmiljöer
förstörts genom dikning.
Nedläggning och igenplantering av tidigare öppen mark i skogs- och mellanbygderna i
kombination med minskad hävd av kvarvarande öppna marker gör att arealen lämplig
häckningsmiljö minskar.
Bevarandetillstånd
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
Gynnsamt.
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A272 - Blåhake, Luscinia svecica
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Ekologiska krav:
Tillgång till lämpliga häckningsmiljöer i form av fjällbjörkskog och områden med täta
videsnår.
Spridningsförmåga:
Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1 ha.
Blåhaken övervintrar i södra Asien. Skandinaviska blåhakar flyttar i mindre omfattning
även till Afrika.
Bevarandemål
Blåhake ska regelbundet använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
Negativ påverkan
Arten häckar tämligen allmänt till allmänt i fjällen och de övre delarna av skogslandet.
Inga direkta hot kan ses i dagsläget.
Bevarandetillstånd
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
Gynnsamt.
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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 använda området som rast- eller viloplats ex. vid flytt eller för
ruggning utanför häckningsområdet.
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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