Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0340142 Svinmyr

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000 -områden
bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda
djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för
fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom
utpekandet åtar sig länderna att de utpekade värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är
en av hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. 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 Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda bevarandeplaner
eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med
bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam
bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd
eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt
miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med området
uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för området ändras.
Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter, och det är värdefullt om den som har ny
information kontaktar Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering
av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall där ny kunskap
har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle ges.
Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man från i verkligheten förekommande naturtyper, varför det är
nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de inte har hunnit beslutas av regeringen.

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, om de kan påverka miljön
i 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.

Begreppsförklaringar Natura 2000
SPA - Område som genom regeringsbeslut klassificerats som särskilt skyddsområde i enlighet med EU:s fågeldirektiv
(2009/147/EEG).
pSCI - Område som är föreslaget av regeringen, men ännu ej antaget av EU-kommissionen.
SCI - Område som, i den biogeografiska regionen eller de biogeografiska regionerna det tillhör, väsentligt bidrar till att
bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos någon av livsmiljöerna i bilaga 1 i art- och habitatdirektivet
eller någon av arterna i bilaga 2 i samma direktiv. Områden som kan bidra till att nätverket Natura 2000 blir
sammanhängande och som väsentligt bidrar till bibehållandet av den biologiska mångfalden inom den biogeografiska
regionen eller de biogeografiska regioner (kontinental, boreal, alpin, marin östersjön och marin atlantisk) som avses.
SAC – Område av gemenskapsintresse (SCI) som av regeringen med stöd av MB (Miljöbalken) 7 kap. 28 § förklarats
som särskilt bevarandeområde.

Gynnsamt bevarandetillstånd
En arts bevarandestatus anses gynnsam när:

En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam när:

• populationsutvecklingen visar att arten på lång sikt
kommer att förbli en del av sin livsmiljö
• dess naturliga utbredningsområde inte minskar och
sannolikt inte heller kommer att minska
• tillräckligt mycket livsmiljö finns för att arten ska
bibehållas på lång sikt.

• dess naturliga utbredningsområde och de ytor den
täcker är stabila eller ökande
• de strukturer och funktioner som krävs för att livsmiljön ska bibehållas finns kvar under överskådlig
framtid
• bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-101-14

Sida
1 av 13

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0340137 Svinmyr
Kommun:
Områdets totala areal: 16,9 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21
Markägarförhållanden:
Privata
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, 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:
3140 - Kransalgsjöar
6280 - Alvar
7210 - Agkärr
7230 - Rikkärr
9010 - Taiga
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--Inom Natura 2000-området Svinmyr är de prioriterade bevarandevärdena områdets Kransalgsjöar
(3140), Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Alvar (6280) och Taiga (9010).
Det är prioriterat att bevara den flora och fauna som är typisk för de ovan nämnda naturtyperna
och att bevara områdets hydrologi samt botaniska och entomologiska värden.
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---Motivering--Svinmyr är ett större sammanhängande våtmarksområde med höga botaniska och entomologiska
värden både själva i myren och i de omgivande fuktiga skogspartierna.
---Prioriterade åtgärder--Vid ogynnsam täckningsgrad av igenväxningsvegetation sker i första hand manuell
underhållsröjning (försiktig naturvårdsinriktad röjning, gallring, plock- och luckhuggning vid
behov). Återinförd beteshävd på alvaret kan övervägas för att motverka igenväxning av detta.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Svinmyr ligger ca 1 km norr om Ardre på östra Gotland. Större delen av
området utgörs av en agmyr beläget i ett ganska djupt bäcken. Myren har en tydlig torvhorisont
och torven överlagras på flera håll av bleke. Myren omges av moränmärgel åt alla håll utom mot
söder där kalkberget går i dagen, och avvattnas av en liten bäck som rinner vidare mot
Bringsarvemyr och vidare ut i Halsegårdaån ut i havet. Under många år har det funnits en agvidd
i krans runt myren medan dess centrala delar utgjorts av öppet vatten, men myren har under
senare decennier växt igen och har numera mycket få öppna vattenspeglar. Myrens vidd har en
vegetation som helt domineras av ag, med inslag av bunkestarr, trådstarr, kaveldun och höstspira.
Runt de öppna vattenspeglarna och öster om dessa finns även en hel del buskinslag. Kantzonerna
är bitvis örtrika men genomgående smala. Här växer hirsstarr, blåtåtel, ängsnycklar, blodrot,
ängsvädd, majviva, kärrknipprot och kustarun. Över myren går en upphöjd väg som avgränsar
Natura 2000-området västerut, vägen är numera till stor del igenväxt med buskar (främst slån)
och utgör en torrare buskrik miljö ute i agvidden.
Myren omges av skog som är till största delen fuktig och på flera håll ordentligt blöt. Träden står
på välutvecklade socklar vilket är en utmärkande karaktär för åldriga sumpskogar. Tall
dominerar trädskiktet, följt av gran, ek och enstaka oxel. I buskskiktet dominerar en. Här finns
även rikligt med brakved samt en del rönn och hagtorn. Skogen ligger delvis på produktiv mark.
Området gränsar i sydväst till skarpa impediment. I skogen växer bland annat älväxing,
slankstarr, smalfräken, humleblomster, blodrot, stenbär, ljung, svinrot, skogsnäva, krypvide,
lingon, vitsippa samt en högvuxen form av hundstarr (Carex nigra var. recta). I bottenskiktet
växer kranshakmossa, spjutmossa och kärrspärrmossa.
Svinmyr har tidigare hyst ett mycket rikt fågelliv med en stor skrattmåskoloni och även
svarttärna. Idag finns i området bland annat vattenrall och sävsparv. Småkrypsfaunan är rik med
flera rödlistade arter, som apollofjäril och svartfläckig blåvinge på en alvaryta i utkanten av
området, och eldsnabbvinge och knölspindel i skogskanterna i myrens fuktiga kantzoner.
Vad kan påverka negativt
---Igenväxning--Ett av de mest påtagliga hoten mot de biologiska värdena knutna till både områdets öppna torrare
marker (alvarmarker) och våtmarker (rikkärr, agkärr, kransalgssjöar) är igenväxning. Alvarets
växter är så gott som helt beroende av ljusinstrålning och att torra och näringsfattiga förhållanden
råder, vilket hindrar mer näringskrävande arter att etablera sig. Bara några centimeters växttäcke
minskar solinstrålningen och kan påverka många växters förmåga att gro. Ökad igenväxning
leder till ökad förnaansamling från döda växter vilket på sikt medför en näringsanrikning och
tjockare jordtäcke, vilket i sin tur accelerar igenväxningen på alvarmarkerna. När denna
bevarandeplan skrivs förekommer inget bete i området. Igenväxning utgör även ett hot mot de
öppna rikkärrsmiljöerna, agkärret och kransalgssjön i området. Rikkärren förekommer endast i
ett mindre område i kanten av agkärret, där träd och buskar förekommer. Uppslag av träd och
buskar förekommer även i de östra delarna av området (i myrvidden) samt i kanterna av de öppna
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vattenspeglarna ute i agkärret, där de genom skuggning utgör ett hot mot den karakteristiska
vegetationen i kransalgssjöar.
---Övergödning och försurning--En stor andel av områdets utpekade bevarandevärden är helt beroende av att näringsfattiga
förhållande råder. Hävdgynnade arter missgynnas och konkurreras ut vid förändrade
näringsförhållanden till följd av ökad kvävedeposition och andra luftburna föroreringar samt surt
nedfall, vilket bidrar till förändrad artsammansättning och ökad igenväxning. Försurning innebär
att pH-värdet sjunker. När det sker i miljöer som rikkärr och kransalgsjöar får kalcium sämre
förmåga att binda fosfat, vilket leder till ökad växtnäringstillgång och en förändring av
vegetationssammansättningen. Särskilt brunmossor påverkas negativt av försurning eftersom de
är beroende av kväve i form av nitrat, ett ämne som minskar vid låga pH-värden. Ohävdade kärr
löper störst risk att drabbas negativt av försurande ämnen och ökad växtnäringstillgång.
---Ingrepp och störning--Kraftiga ingrepp och störning är ett hot mot områdets naturtyper och arter. Framförandet av
fordon i terrängen kan skada alvarmarkernas tunna jordtäcke och vegetation, och våtmarkernas
vegetation. Gödsling, kalkning eller insådd av för naturtypen främmande arter har en negativ
inverkan på områdets biologiska värden. Alla former av produktionsinriktat skogsbruk till
exempel avverkning, gallring, markberedning, dikning eller plantering utgör ett hot mot området.
Avverkning i omkringliggande skogsområden ger en fragmentering och minskar kontakten
mellan området och andra skogar vilket minskar det genetiska utbytet mellan populationer.
Skogsbruk i omkringliggande områden utgör även ett hot i form av förändringar i områdets
hydrologi.
---Påverkan på hydrologi och hydrokemi--Påverkan av hydrologi och hydrokemi är (tillsammans med igenväxning) ett av de största hoten
mot de biologiska värdena i Svinmyr. Alla typer av dränerande åtgärder (inklusive
markavvattningsföretag och dämning), t.ex. täktverksamhet, dikning, körning och andra
markavvattnande åtgärder påverkar hydrologi och hydrokemi, vilket kan ge konsekvenser på
vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Vidare kan anläggning av skogsbilvägar över
eller i närheten av området påverka hydrologin och/eller hydrokemin i området. Effekterna av
dränerande åtgärder kan vara uttorkning, ökad igenväxning och erosion. Avverkning, körning,
markberedning, plantering eller andra skogliga åtgärder i närliggande fastmarksskog påverkar
hydrologi, lokalklimat och markstruktur och kan leda till läckage av näringsämnen, vilket kan
påverka artsammansättningen i dessa normalt näringsfattiga marker. Anslutande avverkningar
och närsaltsbelastning leder till försämrad bevarandestatus.
Eftersom våtmarker även påverkas av kvaliteten på tillrinningsområdet, kan negativa
hydrologiska effekter långt utanför våtmarken ha en negativ effekt på bevarandestatusen, t.ex.
genom störningar i tillrinnings- och avrinningsmönstret i våtmarkerna. Agkärr, rikkärr och
kransalgssjöar uppträder på platser i naturen där närsaltsnivåerna är naturligt låga. Hydrologiska
ingrepp i våtmarker, såsom exempelvis dränerande dikningar leder ofta till att torv oxiderar
vilket i sin tur medför att närsalter frigörs. En ökad närsaltsbelastning gynnar en rad arter på
bekostnad av karaktärsarter och typiska arter för områdets ingående naturtyper. För Svinmyr är
det värt att notera att den sammanhängande myren omfattar ytor även utanför Natura 2000området. Störningar och hydrologiska ingrepp i utanförliggande delar av myren (och
skogsområdena som gränsar till dessa) kommer att ha en negativ effekt även i Natura 2000området.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
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- Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för naturvårdsinriktade ändamål som skötsel och förvaltning av
det berörda området (7 kap. 28 a § miljöbalken).
---Underhållsröjning--Uppslag av träd och buskar röjs vid behov bort manuellt i den öppna kärrytan, i rikkärret, runt de
öppna vattenspeglarna och i alvaret. I skogen bör naturlig dynamik få råda, men naturvårdande
glänt- och plockhuggningar kan göras för att skapa luckighet och flerskiktning. Ett större uttag av
yngre träd sker än hos medelåldersträd vid glänt- och plockhuggningar i trädskiktet. Röjningen
bör i första hand ske manuellt. Äldre träd och buskar lämnas alltid.
---Bete--Bete förekommer inte i området när denna bevarandeplan skrivs, men ett återupptaget extensivt
bete i Svinmyr är ett alternativ för att förhindra igenväxning. Betesdjurens bete och tramp hindrar
i viss utsträckning föryngringen av vedväxter och har en positiv effekt på många växters förmåga
att gro. Bara några centimeters växttäcke innebär en ljusförlust som kan försvåra för vissa arters
groddplantor att etablera sig; men en liten, kal fläck uppkommen genom tramp eller bete kan
vara vad som behövs. Detta gäller till exempel alvarets orkidéer, vars frön bara kan gro på bar
jord. Det tunna jordtäcket är dock mycket känsligt och det finns växtarter som missgynnas av
markslitage och för intensivt bete. Även rikkärret kan påverkas negativt av alltför hårt betestryck.
Vid eventuellt bete i området ska stödutfodring liksom avmaskning i förebyggande syfte, så
kallad strategisk avmaskning, undvikas. Avmaskningen skall skötas utanför naturbetesmarken
och avmaskningsmedel som innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna ingår) får ej
användas.
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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med minst 10%. Finjordarna och artsammansättningen präglas av återkommande naturliga
störningsregimer som uppfrysningsfenomen under vinterhalvåret och torkstress under
sommarhalvåret. Hela arealen har en ostörd hydrologi. Området har en naturlig näringsnivå
som är opåverkat av gödsling (förutom från eventuella betesdjur). Om bete skulle
återintroduceras i området hålls djuren så långt som möjligt fria från avmaskningsmedel som
innehåller makrocykliska laktoner (där avermectinerna ingår) eftersom det slår ut den
dynglevande insektsfaunan. Buskar och träd av igenväxningskaraktär röjs vid behov. En för
naturtypen naturlig artsammansättning förekommer, där typiska arter, karaktärsarter och
hävdgynnade arter förekommer rikligt och utan tecken på bestående populationsnedgångar.
Ingen förnaansamling och förtjockning av jordlagret förekommer i naturtypen.
Bevarandetillstånd
Gynnsam, men kan snabbt gå mot icke gynnsam om förtjockningen av jordlagret får fortsätta.
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Bevarandemål
Arealen av taiga (9010) ska vara minst 6,4 hektar. Arealen kan tillåtas minska något som följd
av eventuella restaureringsåtgärder som syftar till att minska igenväxningen av myren och
öppna upp rikkärret i myrens kantzon.
Ett påtagligt inslag av gamla tallar, grova träd samt död ved i form av torrträd, torrakor och
lågor ska förekomma. Stående och liggande död ved av olika trädslag och i olika
nedbrytningsstadier ska förekomma rikligt. Skogen ska vara flerskiktad. En för naturtypen
naturlig artsammansättning förekommer med ingen eller liten förekomst av arter som blivit
klassade som invasiva och/eller negativa indikatorarter. Typiska arter förekommer rikligt och
visar inga tecken på bestående populationsnedgångar. Skogen utvecklas i huvudsak genom
naturlig dynamik och naturliga störningsprocesser, så som självföryngring och att trädindivider
dör av naturliga orsaker, stormfällning, insektsangrepp, översvämningar och brand.
Området har en naturlig hydrologi och en naturlig näringsnivå som är opåverkad av gödsling
Bevarandetillstånd
Gynnsam
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Lagtexter
Art- och habitatdirektivet, Rådets Direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter, officiell svensk översättning, version 01.01.2007.
7 kap. 27-29 §§ Miljöbalk (1998:808).
15-17 §§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Bilagor
Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyper inom Natura 2000-området.
Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter som har gjorts i området.

Bilaga 1. Karta, utbredning av naturtyper inom Natura 2000-området.

Teckenförklaring
3140 Kransalgssjöar
6280 Alvar
7210 Agkärr
7230 Rikkärr
9010 Taiga

Bilaga 2. Fynd av rödlistade arter i Natura 2000-området Svinmyr
Den här listan innehåller data som hämtats från Artportalen 2016-12 -19 (https://www.artportalen.se/). Det kan
finnas rödlistade arter i området som nämns i områdesbeskrivningen men inte återfinns här, detta beror då på att
de inte har rapporterats i Artportalen från området.
Kärlväxter
Vetenskapligt namn
Primula farinosa

Svenskt namn
Majviva

Hotkategori

NT

Insekter
Vetenskapligt namn
Thecia betulae

Svenskt namn
Eldsnabbvinge

Hotkategori

Svenskt namn
Knölspindel

Hotkategori

Svenskt namn
Drillsnäppa
Nattskärra
Svarthakedopping

Hotkategori

LC

Spindeldjur
Vetenskapligt namn
Araneus angulats

NT

Fåglar
Vetenskapligt namn
Actitis hypoleucos
Caprimulgus europaeus
Podiceps auritus

LC
LC
LC

