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Natura 2000 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av 
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden 
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut 
områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och 
habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är 
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 
naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och 
drygt 100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 

För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte, 
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam 
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller 
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att 
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med 
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande 
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för 
naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i 
Natura 2000-områden. 

Tillståndsplikt och samråd 

För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta 
regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på 
webben eller kontakta en handläggare. 

Kartor 

Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på 
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så 
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.  

Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under 
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje) 
och Naturtyper (punkter). 

Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gis-
services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml 

  

http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0630188 Tjursöarkipelagen

Kommun: Gävle

Områdets totala areal: 1875,4 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-03-15

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15

Markägarförhållanden: 

Statligt och privata.

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: 2000-07-01,  regeringsbeslut M2000/1680/Na, pSCI: Nej, SCI: Nej, SAC: Nej

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

A002 - Storlom, Gavia arctica

A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus

A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla

A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus

A104 - Järpe, Bonasa bonasia

A193 - Fisktärna, Sterna hirundo

A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum

A220 - Slaguggla, Strix uralensis

A234 - Gråspett, Picus canus

A236 - Spillkråka, Dryocopus martius

A239 - Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

A320 - Mindre flugsnappare, Ficedula parva

A338 - Törnskata, Lanius collurio

A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
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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:
Fågelfaunan och skogsmiljöerna.

Motivering:
Det rika fågellivet och de lågt utnyttjade skogarna skapar värdefulla livsmiljöer i nedre Dalälvens 
fjärdar med en hög artrikedom både bland växter och djur.

Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling och naturvårdsbränning.

Beskrivning av området

Området är beläget i Bramsöfjärden, en av de större fjärdarna i nedre Dalälven. Denna del av 
Dalälven reglerades 1978 när kraftverket i Söderfors byggdes. Detta har medfört att vattenståndet 
i älven höjdes ca 60 cm.

Tjursöarkipelagen är belägen ca 4 km sydost om Hedesunda och 6 km västsydväst om Söderfors. 
Natura 2000-området består av fem större och många mindre moränöar och holmar som många 
gånger är storblockiga. Skogen på öarna är mångfacetterad. Stora delar av området är bevuxen 
med äldre tallskog. En kraftig storm påverkade området 1954 och stora delar av skogen blåste då 
ner. Vindfällena togs om hand men sedan dess har stora delar av skogsområdet fått stå orört. De 
lövrika landskapen som många gånger är synonymt med Dalälven är här inte lika välutvecklade 
och skogarna består till större delen av lingontallskogar och blåbärsgranskogar. De ädla 
lövträden tillsammans med asp finns framför allt på småöarna och kring strömdraget 
Långräckan. 

Tjursöarkipelagen har höga biologiska värden. Värdena är knutna framförallt till skogen på öarna 
och den rika fågelfaunan. På de flesta av öarna domineras skogsbilden av gammal, lätt 
naturskogsartad lingontallskog med 150-250-åriga överståndare. Skogen på öarna är till största 
delen olikåldrig och flerskiktad. Död ved förekommer sparsamt i området. På flera håll kan man 
hitta signalarten tallticka. Skogen är bitvis lövrik och framförallt är det björk som dominerar 
lövet men i vissa områden är aspen dominerande. Hela området är mer eller mindre blockigt. I 
området kring Långräckan finns det ett antal mindre öar där det växer mer ädla lövträd blandat 
med asp. Här har även spår av vittryggig hackspett som har näringssökt påträffats. På Yttnön 
finns ett mindre bestånd med hassel och lind där också mer krävande arter som blåsippa, 
trolldruva och träjon växer. På Skenön har det tidigare hittats gulporing.

Natura 2000-området utgör ett viktigt skogligt komplement till tidigare skyddad skog vid nedre 
Dalälvsområdet. Skogen håller idag inte samma naturvärdesklass som öarna i Färnebofjärden 
men kommer inom en överskådlig framtid att utveckla stora värden.

Området är mycket viktig lokal för fågelfaunan. Bl.a. häckar här fiskgjuse, havsörn, storlom, 
fisktärna, brun kärrhök och spillkråka. Olika arter ugglor, änder och vadare utgör också en viktig 
del av fågelfaunan.

Området har också mycket höga friluftsvärden. Speciellt omfattande är sportfisket. Området är 
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särskilt omnämnt för sitt fina gösfiske och i området har fiskevårdsföreningen satt upp flera 
vindskydd. Den närliggande campingen ordnar regelbundet guidade fisketurer till området. Även 
båttrafiken är omfattande i området. Söderfors Båtsällskap har en stuga på Lövön. I området 
finns ett upprättat sjökort som sträcker sig från Gysinge till Söderfors. Inom reservatet finns flera 
prickade farleder för båttrafik. Båtföreningarna i Hedesunda och Söderfors sköter om dessa. 
Sommartid besöker människor bland annat Dråphällan för att bada från klipporna. Vintertid 
besöks området framförallt genom de vintervägar som trampas av lokalbefolkningen. På dessa 
tar sig människor sedan ut på skidor eller spark. Det förekommer även en del pimpelfiske i 
området vintertid. Vid bra förhållanden förekommer det även långfärdsskridskoåkning i området.

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.

För respektive ingående Natura 2000-art listas generella exempel på åtgärder som skulle kunna 
innebära en negativ påverkan.

Bevarandeåtgärder

Skogen ska bitvis lämnas för fri utveckling och bitvis naturvårdbrännas. Vid behov kommer gran 
att röjas för att gynna lövträd.

Bevarandetillstånd

Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar att uppnå gynnsamt bevarandetillstånd för 
de ingående Natura 2000-fågelarterna. Det finns dock ganska få rapporteringar på fåglar från 
området, vilket gör att tillståndet är oklart för flera av arterna.

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:

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.

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

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

Troligen 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 häcka och rasta i området.

Negativ påverkan

Ingen uppenbar hotbild finns för närvarande.

Bevarandetillstånd

Rastning är troligen gynnsamt. Häckningen är oklart.
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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 regelbundet häcka 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

Troligen 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

Troligen gynnsamt. Järpe har rapporterats från området på senare år.
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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

Fisktärn 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

Troligen gynnsamt.
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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. Rapporterade observationer är få från området men finns fler från 
närområden.
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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. Det finns få rapporter om observationer från området men flertalet 
observationer har rapporterats från närliggande områden.
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A234 - Gråspett, Picus canus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av glesa blandskogsbestånd och barrbestånd med 
rika inslag av grova lövträd. Arten livnär sig till stor del på myror och andra marklevande 
insekter varför förekomsten av ljusöppna, solexponerade miljöer i skogen är mycket viktig. 
Arten häckar numera ofta i kvarlämnade grova aspar på hyggen. Historiskt sett har arten, 
liksom övriga hackspettar, gynnats av skogsbränder - på kort sikt genom insektsrikedomen på 
brandfältet och på lång sikt genom bildandet av s.k. lövbrännor.

Tillgång på områden med rik förekomst av död ved och vedlevande insekter som 
alternativföda under vinterhalvåret. Ses under denna årstid ofta i alstrandskog.

Tillgång till lämpliga boträd, främst grov asp men även tall, björk, rönn och gråal.

Spridningsförmåga:
Gråspetten rör sig över tämligen stora områden under häckningstiden; flera undersökningar 
tyder på att det handlar om flera hundra ha stora områden (100-1 000 ha).

Den kan under vintern röra sig över mycket stora områden - från Norge finns uppgifter om 
födosöksområden på upp till 5 500 ha!

Bevarandemål

Gråspett ska förekomma regelbundet i området.

Negativ påverkan

Det stora hotet mot gråspetten i Sverige är den kontinuerliga och fortsatt pågående 
utarmningen av skogslandskapet. Ett allt intensivare skogsbruk med allt mindre arealer 
obrukad skog gör att livsrummet för arten krympt kraftigt under den senare delen av 1900-
talet. Mer specifikt handlar det om överföringen av naturlig, varierad skog till ensartade 
monokulturer av gran och tall, överföring av lövdominerade bestånd till rena barrbestånd och 
skogsbrukets vana att ”städa bort” merparten döda och döende träd i skogen.

Många av de arter som föredrar ljus, öppen, gles skog har missgynnats kraftigt sedan 
skogsbetet upphörde. Upphört bete i kombination med allt större produktionskrav i form av 
tätare skogsplanteringar och ett generellt mycket hårdare utnyttjande av skogen som 
råvarukälla, har lett till för gråspetten mycket negativa förändringar i skogens struktur och 
artsammansättning.

Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på landskapsnivå, 
bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att effekterna av olika negativa 
processer på beståndsnivå kan förstärkas.

Flisning, vedhuggning och en allmän ”bortstädning” av lövträd kan på ett mycket negativt sätt 
påverka förekomsten av lämpliga födosöksmiljöer och därmed artens vinteröverlevnad.

Eventuellt kan det ökade nedfallet av luftburet kväve och den därmed följande övergången från 
bärris till kruståtel på hyggen medföra minskad förekomst av myror och därmed sämre 
födotillgång för gråspetten.
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Bevarandetillstånd

Troligen gynnsamt. Rapporter av observationer finns från området samt närliggande områden.



BEVARANDEPLAN Diarienummer

1947-2017 15 av 22
Sida

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. Rapporter av observationer finns från området samt närliggande områden.
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A239 - Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Ekologiska krav:
Tillgång på lämpliga födosöks- och häckningsmiljöer i form av stora områden med rik 
förekomst av högstubbar och döda, eller döende, lövträd. Undersökningar i besatta revir i 
Norge och Sverige tyder på att 20-25 % av virkesförrådet bör utgöras av död ved.

Arten är framför allt knuten till områden med rik förekomst av triviala lövträd såsom asp, 
björk, klibbal, gråal och sälg. Artens förkärlek för relativt kortlivade lövträd gör att man 
antingen måste ha stora olikåldriga bestånd eller flera närliggande bestånd av olika ålder för att 
på sikt kunna garantera vitryggens förekomst i ett område. De bästa förekomsterna av vitryggig 
hackspett finns i lövträdsrika skogstyper - i genomsnitt 75-93% lövträd i svenska, norska och 
finska undersökningar. Lövinslag på endast 10-15% förekommer, men då är lövets kvalité hög, 
d.v.s. rikt på död ved och vedinsekter. Observera att arten i Norden inte förekommer i rena 
ädellövskogar.

Under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet var omfattande brandfält och lövbrännor 
tillsammans med lövstrandskogar, lövsumpskogar och lövrika blandskogar mycket viktiga 
habitat för vitryggiga hackspetten. Idag återfinns lämpliga habitat i form av restbiotoper som 
brantskogar, sumpskogar, lövstrandskogar, men dessutom igenväxande ängs- och hagmarker.

Tillgång på lämplig föda i form av rika bestånd av vedlevande insekter, främst skalbaggar och 
vissa fjärilar.

Revirens storlek varierar mycket beroende på tillgången på lämpliga födosöksmiljöer; ett 
minimum verkar ligga kring 50 ha, medan par i sämre miljöer kan utnyttja områden som är 
åtskilliga hundra ha stora. Vinterreviren är i snitt 450 ha och vissa hanar rör sig över hela 650 
hektar stort område (norsk undersökning).

Spridningsförmåga:
Arten är huvudsakligen en stannfågel. Strövtåg eller begränsade flyttningsrörelser förekommer 
dock under hösten och flyttningsrörelse på minst 60 mil har konstaterats. Vissa år med långa 
tidsintervall sker ett visst inflöde av fåglar från öster (Ryssland och/eller Estland/Lettland).

Bevarandemål

Vitryggig hackspett förekommer så sällsynt i området att inget bevarandemål för arten är 
formulerat i nuläget.

Negativ påverkan

Det stora, och allt annat överskuggande, hotet mot vitryggig hackspett i Sverige är det moderna 
skogsbrukets kontinuerliga och fortsatt pågående utarmningen av skogslandskapets biologiska 
mångfald. Allt intensivare skogsbruk med allt mindre arealer obrukad skog gör att livsrummet 
för arten krympt oerhört kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Mer specifikt handlar 
det om överföringen av naturlig, varierad skog till ensartade monokulturer av gran och tall, 
överföring av lövdominerade bestånd till rena barrbestånd samt skogsbrukets tidigare vana att 
”städa bort” merparten av döda och döende träd i skogen.

De onaturligt stora stammarna av älg och rådjur medför att lövföryngringen i ett stort antal 
landskap/län är så gott som försumbar. Detta gäller bl.a. Värmland, Dalsland och Uppland, där 
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f.n. huvuddelen av landets vitryggar finns.

Flisning och vedhuggning kan på ett mycket negativt sätt påverka förekomsten av lämpliga 
födosöksmiljöer.

Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på landskapsnivå, 
bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att effekterna av olika negativa 
processer på beståndsnivå (slumpvis utdöende, ojämn könskvot, svårigheter att finna partner, 
hybridisering med större hackspett, inavel m.m.) förstärks.

Störningar på häckningsplatserna kan ha mycket stor effekt när populationsstorleken är så liten 
som den är i nuläget.

Bevarandetillstånd

Ej gynnsamt. Sporadiska observationer har rapporterats.
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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 förekomma regelbundet i området.

Negativ påverkan

Häckningsmiljöerna är mycket kraftigt hotade av det rationella skogsbruket.

Bevarandetillstånd

Oklart. Finns inga rapporterade observationer.
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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

Oklart. Finns ett fåtal rapporter om observationer från närliggande områden.
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A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Ekologiska krav:
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i tidiga 
successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar arten på kala 
skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen.

Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas 
överlevnad.

Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer 
varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent.

Spridningsförmåga:
Arten är en stannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 25-75 km2.

Bevarandemål

Orre ska förekomma regelbundet i området.

Negativ påverkan

Under 1800-talet förekom orren t.ex. tämligen allmänt till allmänt på de stora ljunghedar som 
då fanns i södra Sverige. I takt med att skogsarealen ökat och ljunghedarna försvunnit har 
orren minskat i flera områden. Negativt för orren har även varit försvinnandet av skogsbetet, 
genom att skogen blivit allt tätare och därigenom allt sämre som födosöksmiljö.

De stora brandfält med efterföljande lövuppslag som förr med regelbundna intervall skapades i 
den boreala zonen, och som var mycket gynnsamt habitat för orren, saknas numera nästan helt 
eftersom naturliga bränder som regel snabbt blir släckta. I viss mån har orren erhållit en 
ersättningsbiotop i det storskaliga kalhyggesbruket, men med den inskränkningen att det 
efterföljande lövuppslaget som regel röjs och gallras bort och ersätts med barrträd.

Totalt sett finns ej något hot mot artens fortlevnad i Sverige. Under storhyggestiden på 1960- 
och 1970-talen gynnades orren kortvarigt, speciellt i norra Sverige. Numera missgynnas orren 
troligen eftersom dagens hyggen har mindre areal och dessutom inte är lika ”öppna” som 
tidigare p.g.a. naturvårdshänsyn. Ytterligare en bidragande orsak till att orren får allt svårare att 
upprätthålla starka bestånd är att småjordbruken i skogsbygderna läggs ned och skogsplanteras 
i en mycket stor omfattning.

I södra Sverige är omloppstiden för hyggen och ungskogar alltför kort för att kunna hysa 
livskraftiga bestånd. Skogarna i södra Sverige är dessutom alltför täta för att passa orren. 
Särskilt i Götaland och Svealand har märkbara populationsminskningar konstaterats den 
senaste tioårsperioden. I Stockholms skärgård är orren numera närmast totalt försvunnen.

Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de senaste 50 åren blivit allt ovanligare genom 
skogsbrukets ändrade inriktning mot ensartade produktionsbarrskogar. Detta missgynnar orren 
som bl.a. är mycket beroende av björkens knoppar vintertid.

Bevarandetillstånd

Oklart. Finns ett fåtal rapporterade observationer från närliggande områden.
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