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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 medlems-

länder 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 be- 

skrivning 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 till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 

när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 

förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 

inte har hunnit beslutas av regeringen. 

 

 
 

Kartor 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 

verktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på 

”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för 

mer information. 

 

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. 
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Områdets totala areal: 52,2 ha

Kommun: Alingsås

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: I Natura 2000-området Nolhagaviken är de prioriterade 
bevarandevärdena bevarandet av fuktängen med dess artrika våtmarksflora och den naturskoglika 
svämlövskogen. Båda naturtyperna är av stor betydelse för fågllivet.  

Motivering: Nolhagaviken som är en vik i Mjörns nordöstligste del vid Alingsås stad är av stor 
betydelse för såväl häckande som rastande fåglar. Mjörn tillhör en av länets värdefullaste 
fågelsjöar och Nolhagaviken är grund och starkt övergödd. I området finns en intressant 
våtmarksvegetation, fuktängen är välhävdad genom bete vilket gynnar fågellivet. Nolhagaviken 
är ett objekt av regional betydelse, främst på grund av det rika fågellivet men även den intressanta 
floran.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-04-20

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Alingsås kommun och privata markägare.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6410 - Fuktängar

9080 - Lövsumpskog

91E0 - Svämlövskog
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Prioriterade åtgärder: Fortsatt hävd av strandängarna. I den norra delen kan eventuellt intensivare 
hävd under en period behövas för att hålla tillbaka förekommande igenväxningsvegetation.

Beskrivning av området

Nolhagaviken, Mjörns nordöstligaste vik, är grund och har tidigare varit starkt övergödd. Genom 
igenväxning under några decennier uppstod en yppig våtmarksvegetation dominerad av 
högvuxna arter som bladvass, jättegröe, kalmus och vasstarr. Näringsrikedomen har även bidragit 
till att vissa krävande och ovanliga arter koloniserat området, t.ex. sjöranunkel, blomvass, 
korsslamkrypa och blåsäv. I området finns också relativt orörda lövskogspartier med ett 
värdefullt djurliv. Området avsattes som naturreservat 1993, Nolhagaviken, och har sedan dess 
varit föremål för omfattande restaureringsåtgärder. I delar har strandskog avverkats, högvuxen 
vegetation har rotorkultiverats. Betesdrift med vänekor infördes därefter vilken innebar god hävd 
av strandängen under många år. Vänekorna ersattes för en tid sedan av andra nötdjur och hävden 
försämrades något. Förra året slåttrades och röjdes på strandängen för att intensifiera hävden. 
Fuktängen ska fortsättningsvis hävdas som betesmark och den har  miljöstöd enligt 
landsbygdsprogrammet (2014 - 2020) för särskild skötsel samt för en liten del gräsfattig mark 
(närmast sjön).

Ungefär hälften av Natura 2000-området utgörs av öppet vatten. En stor del av de ingående 
strandmiljöerna översvämmas årligen eftersom Mjörn har kraftiga vattenståndsvariationer under 
året. Förenklat råder vinterlågvatten under februari och mars, vårflod ungefär under april – maj, 
sommarlågvatten under augusti – september och höstflod under november. Vid högvatten 
översvämmas hela Tegelbruksviken och stora delar av Svärdsviken. När vattenståndet är lågt 
under sensommaren blottläggs stora områden utanför fågeltornet. Mjörns huvudtillflöde utgörs 
av Säveån. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är Mjörn inte en övergödd sjö, 
varken näringsämnen eller biologiska provtagningar visar på övergödningsproblem i Mjörn. Sjön 
har måttlig ekologisk status. Provfiske visar på god status på fisk men beståndet av insjööring är 
svagt. Mjörn uppnår inte god kemisk status och förorening med miljögiftet kvicksilver överstigs, 
liksom det görs i alla Sveriges sjöar, vattendrag och havsvatten (VISS, utdrag mars 2018). 

Skogen i Natura 2000-området är en strandskog dominerad av klibbal och björk. På många 
ställen finns hög andel murken ved i form av lågor, högstubbar och döende träd vilka är viktiga 
för hackspettar och flera arter av hålhäckande fåglar samt vedlevande kryptogamer.

Till de vanligaste fåglarna bland Nolhagavikens artrika häckfågelfauna hör skäggdopping, 
gräsand, sothöna, rörsångare och sävsparv. Av de mer ovanliga häckfåglarna kan nämnas 
skedand samt även småfläckig sumphöna och stenknäck som tidigare har noterats häcka i 
området. Nolhagaviken är dock mest känd som rastlokal för flyttfåglar, i synnerhet vadare. I 
samband med lågvattenstånd i juni - september uppkommer sand- och gyttjebankar där 
våtmarksfåglar kan födosöka. Änder, svanar och kanadagäss kan ofta ses i stora flockar såväl vår 
som höst. Alridåer och videsnår utnyttjas bland annat av hackspettar, bl.a. den mindre 
hackspetten (nära hotad, (NT) enligt rödlistan) och många småfågelarter. Några fåglar som 
särskilt kan nämnas är de rödlistade arterna sävsparv (sårbar (VU)), stare (VU), hussvala (VU), 
gröngöling (NT) och silltrut (NT), dessa arter uppträder vissa år även som häckfåglar i området. 
Natura 2000-arterna bäver och iller, båda fridlysta, har noterats i området unde senare år.

Bevarandemål

Övergripande mål för Nolhagaviken är att bevara och förbättra områdets naturvärden så att ett 
omväxlande våtmarksområde med bland annat ett rikt fåglliv bibehålls. I området ska finnas 
skyddande vassar, fröproducerande mader, välbetatde strandängar och naturligt utvecklad 
strandskog. 
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För bevarandemål, se även under naturtypen fuktäng (6410) samt svämlövskog (91E0).

Vad kan påverka negativt

Förutsättningar för att områdets värden ska bestå är att våtmarksmiljön vårdas och bevaras samt 
att området skyddas mot exploatering. 

Utfyllnad med schaktmassor, anläggning av båthamnar, framförande av motorfordon, skogsbruk 
och störningar genom t.ex. gångtrafik samt moped- och cykelåkning på sandbankar och andra 
känsliga delar är exempel på faktorer med negativ påverkan. Även motorbåtstrafik under 
häckningssäsong kan påverka områdets värden.

Enligt föreskrifterna för naturreservatet är det bl.a. förbjudet att: uppföra ny byggnad; anlägga 
väg eller parkeringsplats; bedriva någon form av täktverksamhet; anordna upplag annat än 
tillfälligt för skötseln av området; spränga, schakta, utfylla eller tippa; dika eller dämma; använda 
kemiskt bekämpningsmedel; tillföra gödselmedel; skogsplantera öppen mark samt framföra 
motordriven vattenfarkost under tiden 15 april t o m 15 juli. Transporter till och från de 
privatägda fastigheterna i reservatet är dock undantagna från förbudet men detta bedöms inte 
utgöra något hot mot områdets värden. 
Tillstånd krävs för att: avverka skog; muddra eller lägga upp muddermassor; anlägga brygga; dra 
fram mark- eller luftledning; uppföra flaggstång, mast, antenn el. liknande; anlägga stig; bedriva 
vasstäkt; jaga.

En mindre del av området (skötselområde 2b enligt skötselplanen för naturreservatet) omfattas av 
en fastställd detaljplan. Enligt beslutet om inrättande av naturreservat får åtgärder enligt planen 
ske utan hinder av föreskrifterna i reservatsbeslutet tills eventuell planändring sker. Vid sådant 
upphävande av berörd del av fastställd detaljplan ska föreskrifterna gälla fullt ut för den berörda 
delen. Om en eventuell utbyggnad enligt detaljplanen kan medföra negativ påverkan på Natura 
2000 områdets värden måste dock åtgärdena tillståndsprövas enligt 7 kap. miljöbalken innan de 
vidtas.

Se i övrigt beskrivningen för respektive naturtyp.

Bevarandeåtgärder

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 skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara 
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.

Skydd:
- Hela området är skyddat som naturreservat (Nolhagaviken).
- Hela området utom den sydligaste delen ligger inom strandskyddzon för sjön Mjörn. 
Strandskyddszonen är utvidgad till 300 meter.
- Natura 2000-områdets södra del, Svärdsviken, (både land och vatten) omfattas av ett 
fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden mellan 15/4 - 15/8.

Skötsel:
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan.
- Fortsatt hävd av fuktängen.
- År 2018 har Natura 2000-naturtypen fuktäng miljöersättning för särskild skötsel enligt 
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landsbygdsprogrammet (2014 - 2020) och åtagandeplaner för skötseln är knuten till ersättningen. 
Åtagandeplaner för särskild skötsel av området bör finnas även efter 2020.

Bevarandetillstånd

Se beskrivning för respektive naturtyp.

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:

6410 - Fuktängar

9,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Fuktäng återfinns i Svärdsvikens och Tegelbruksvikens centrala delar och utgörs dels av 
fuktigare områden med starrvegetation som översvämmas under en stor del av året dels 
områden dominerade av tuvtåtel och brunven. Fuktängen har sedan restaureringen under 1990-
talet skötts med bete, under många år med nötrasen vänekor med gott resultat. Då kommunen 
inte längre har vänekorna kvar har andra nötdjur, eller under något år får, skött betet. Då 
betestryck och hävd försämrats under senare tid har detta kompenserats med slåtter samt 
röjning (senast hösten 2017). 

Under Länsstyrelsens uppföljning av gräsmarksområden i skyddade områden 2007, noterades 
de för naturtypen typiska arterna blodrot, hirsstarr och sumpmåra. Andra hävdgynnade arter 
som hittades var knagglestarr, pillerstarr och ängsgentiana. Förekommande ohävdsarter var 
knapptåg (karakteristisk art), vanlig smörblomma och älggräs. I området finns även den 
invasiva arten jättebalsamin samt kirskål och den mycket giftiga växten sprängört. Typiska 
fågelarter som regelbundet eller vissa år förekommer i området är skedand, årta, gulärla, 
rödbena och tofsvipa.

Generell beskrivning av naturtypen: Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr nedanför 
trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och 
buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. 
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden. Två undertyper finns: a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar 
med ett varierande vatteninnehåll, ofta relativt artrika, här ingår bl.a. "kalkfuktängen"; och b) 
Fuktängar på surare jordar, ibland torvrika med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar 
beroende på hävd och hävdintensitet. 
Typiska arter, exempel:
6410 a: Hårstarr, ängsstarr, ängsnycklar, vildlin, tätört m.fl.
6410 b: Jungfru Marie nycklar, gökblomster, stagg, granspira m.fl.
Gemensamma: darrgräs, hirsstarr, ormrot, slåtterblomma, svinrot, gulärla, storspov, rödbena, 
toftsvipa.

Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt 
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändrad 
hydrologi som t.ex. förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för 
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Fuktäng (6410) ska vara minst 5,8 hektar.
Regelbunden hävd genom bete (helst med nötdjur) (ej vintertid) eller slåtter och efterbete ska 
påverka området. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter 
vegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande 
arter ska finnas och föryngra sig. Hydrologin och vattenståndet ska variera naturligt och 
översvämningar ske regelbundet och/eller säsongsvis. Det ska inte finnas några avvattnande 
eller tillrinnande diken eller markskador eller andra avvattnande anläggningar som medför 

5,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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negativ påverkan. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och 
buskar ska vara liten. Varken vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma 
mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Enstaka 
värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd, hagmarksträd, gamla träd etc. ska 
förekomma. Värdefulla buskar t.ex. bärande och blommande buskar, snår och brynbildande 
buskar ska finnas. Den fysiska strukturen blå bård ska finnas. Typiska och karakteristiska 
kärlväxter samt fågelarter ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

- Området är mycket känsligt för alla åtgärder som medför ökad beskuggning, förnaansamling 
eller ändrad hydrologi. En förutsättning för att områdets värden ska bevaras är därför att 
hävden i form av bete med nötkreatur bibehålls. Eftersom området domineras av fuktig 
vegetation är får olämpliga betesdjur då de ogärna betar denna typ av växtlighet. 
- Åtgärder som på något sätt ändrar områdets hydrologi kan vara mycket negativa. Detta gäller 
såväl inom som utanför objektet. För att värdena ska bibehållas får vattenståndsvariationerna 
inte avsevärt förändras. 

Exempel på negativa åtgärder är:
- Utebliven eller olämplig skötsel. Minskat eller upphört bete / slåtter vilket på sikt leder till 
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. 
- Den fuktiga marken gör att grässvålen är extra känslig för tramp från tunga djur. 
- Betestrycket får inte vara så hårt att grässvålen blir söndertrampad.
- Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypens floravärden negativt.
- 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 och bör därför bara användas vid behov.
- Dräneringar som torkar ut naturtypen.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande 
områden, exempelvis bebyggelse, skogsplantering, ändrad vattenregim, dikning och 
täktverksamhet.
- Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar.

Bevarandeåtgärder

- Årlig naturvårdsinriktad betesdrift (helst med nötdjur) och/eller slåtter. Vid slåtter behöver 
inte skärande/klippande redskap användas. Vid slåtter bör hö från de torrare partierna samlas 
ihop och avlägsnas. I fuktiga till blöta delar är borttransport inte lika nödvändigt då materialet 
ändå kommer att samlas i driftvallar vid högvattenvatten. (Fuktängen ingår i naturreservatets 
skötselområden 2 a - b samt 6 a).    
- Förhindra att jättebalsaminen sprids genom att slå den innan den börjar blomma och sätta frö. 
Upprepa eventuellt senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som 
har grott från frön i marken. Hantering av växten och frön ska ske med försiktighet, även 
jordmassor kan innehålla frön. Växtmaterialet bör sedan föras bort för förbränning vid 
återvinningsstation eller i undantagsfall komposteras i en sluten kompost så att fragment inte 
kan blåsa iväg och bidra till nyetableringar.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är gynnsamt.
Fortsatt beteshävd med lämpliga betesdjur eller slåtter av området behövs för att upprätthålla 
gynnsamt bevarandetillstånd.
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9080 - Lövsumpskog

7,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Habitatet förekommer inte i området och bör utgå ur bevarandeplanen.

Bevarandemål

Negativ påverkan

Bevarandeåtgärder

Bevarandetillstånd
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91E0 - Svämlövskog

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Svämlövskog återfinns dels i den innersta, nordöstra delen av Tegelbruksviken, dels i området 
öster om vägen till reningsverket i det som kallas "Kongo". Båda områdena påverkas mycket 
starkt av variationer i Mjörns vattennivå och vid högvatten är stora delar översvämmade. De 
för naturtypen typiska arterna springkorn och mindre hackspett finns noterade för Natura 2000-
området liksom även de karakteristiska arterna klibbal, ask, älggräs och strandklo. 

I Tegelbruksviken domineras trädskiktet av klibbal med inslag av framför allt sälg och 
knäckepil. I buskskiktet är brakved vanligt. Fältskiktet är i torrare partier av högörttyp men 
övergår successivt i kärrvegetation. Området innehåller gott om döda/döende träd och området 
är viktigt för t.ex. mindre hackspett (enligt rödlistan nära hotad (NT)) och ett flertal häckande 
tättingarter. 

Skogsområdet i den sydöstra delen, benämnt "Kongo", domineras av björk med inslag av 
klibbal och ask. Flera av askarna är döda eller döende. I detta område finns genomkorsande 
spår av tidigare lertäkt, s.k. "gravar". Lågor, högstubbar och torrakor förekommer rikligt 
liksom murken ved och hålträd. Området är viktigt för hackspettar och häckningsområde för 
flera arter hålbyggande fåglar. Fältskiktet är varierat med några olika vegetationstyper men 
vanligast är högörtfuktäng och områden med jättegröe. Genom området löper en bitvis spångad 
strövstig. I öster gränsar området till ett kolonistugeområde och där har skogen gallrats och 
trädgårdsavfall tidigare dumpats i området.

Generell beskrivning 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. 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. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att 
naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Karakteristiska arter är klibbal, gråal, 
glasbjörk, älggräs, humleblomster m.fl.
Typiska arter är majbräken, strutbräken, bäckbräsma, missne, springkorn, sumpviol, 
piskbaronmossa, mörk husmossa, blåmossa, trubbfjädermossa, stenporella m.fl. samt fåglarna 
stjärtmes och mindre hackspett. 

Naturtypen är känslig för: faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga 
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändrad, onaturlig 
vattenregim i vattendraget, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och 
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.

5,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Bevarandemål

Arealen Svämlövskog (91E0) ska vara minst 5,8 ha.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer 
t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande 
störningar t.ex. insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen. Skogen ska påverkas av 
regelbundna översvämningar från närliggande sjö. Alluviala avlagringar ska vid lågvatten vara 
väl dränerade. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier 
förekomma under perioder. Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Varken 
avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkan på svämlövskogen ska finnas. 
Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av framförallt följande 
trädarter: klibbal, glasbjörk och ask. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte 
finnas. Följande strukturer/substrat ska förekomma allmänt - rikligt: träd med sockelbildning, 
gamla träd, träd med håligheter och hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande 
död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter av kärlväxter, mossor 
och fåglar ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

- Avverkningar i eller i anslutning till området.
- Transporter.
- Markberedning, dikning och annat som förändrar hydrologin.
- Plantering av andra trädslag som t.ex. gran.
- I torrare delar finns idag enstaka granar. Ytterligare etablering av gran kan på sikt vara 
negativ även om granen inte har gynnsamma förutsättningar.

Följande är exempel på sådant som skulle kunna påverka naturtypen negativt:
- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, bortförsel av död ved 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. 
- 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 av skogsmarken kan leda till att vissa organismers populationer fragmenteras, 
medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i 
landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, 
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den 
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge 
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och 
förekommer ofta i bara 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.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.

Bevarandeåtgärder

- Viss avverkning av gran kan på sikt krävas.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är gynnsamt.
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