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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 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 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.

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.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”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.
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Therese Ericsson & Lars-Olof Ramnelid

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0530045 Tresticklan-Boksjön
Kommun: Dals Ed
Områdets totala areal: 3260,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-05-25
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13
Markägarförhållanden:
Ägs mestadels av staten, en liten del är privatägt.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, 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:
3130 - Ävjestrandsjöar
3160 - Myrsjöar
4010 - Fukthedar
7140 - Öppna mossar och kärr
8220 - Silikatbranter
8230 - Hällmarkstorräng
9010 - Taiga
91D0 - Skogsbevuxen myr
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 EU:s 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: Att bevara ett skogsområde av vildmarkskaraktär. Den mest
prioriterade naturtyper är taiga (naturskogar) vilken dominerar i området. Därutöver finns även
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representativa exempel av naturtyperna öppna samt skogbevuxna myrar, myrsjöar och
silikatbranter, vilka utgör naturliga inslag i taigan.
Motivering: Området består av ett stort och för landet unikt skogslandskap med ett flertal
representativa naturtyper med karaktäristisk flora och fauna. Här finns stora arealer med
gammelskogar (taiga) med gott om gamla träd och död ved. Den stora arealen taiga med
representativa inslag av naturtyperna öppna mossar och kärr, skogbevuxna myrar samt myrsjöar
och bergsbranter skapar goda förutsättningar för ett flertal hotade och sällsynta arter. Utöver
myrsjöarna finns även mindre arealer ävjestrandssjöar, ett stort antal sprickdalssjöar av
varierande karaktär, samt flera mindre vattendrag som kompletterar med ytterligare livsmiljöer
för områdets arter. Den mänskliga påverkan i området är generellt mycket låg. Vidare är området
riksintresse för naturvård, innehåller myrar med höga och mycket höga naturvärden elnligt länets
våtmarksinventering samt att Enningdalsälvens vattensystem där Boksjön ingår är klassats som
nationellt särskilt värdefullt vatten.
Prioriterade åtgärder: Att i första hand låta områdets skogs- och våtmarker utvecklas fritt och
formas av naturliga processer. Vid brist på naturliga bränder bör om möjligt
naturvårdsbränningar genomföras. Boksjön bör fortsätta att kalkas så länge sjön är försurad.
Ytterligare biotopvårdande åtgärder i Hallerudsälven är prioriterat för att gynna öringstammen i
Boksjön.
Beskrivning av området
Tresticklan-Boksjön är ett av Sydsveriges största opåverkade barrskogsområden och större delen
av området förklarades som nationalpark 1996. Området ligger i Dals Eds kommun ca 15 km
norr om tätorten Ed. Hela området är präglat av berggrundens struktur som bildar långsmala
bergsryggar och dalar i nord-sydlig riktning. Trots att landskapet är kuperat och sönderbrutet är
topografin mycket regelbunden. Större delen av nationalparken ligger ovanför högsta kustlinjen.
Högsta höjden är Orshöjden 275 meter över havet.
Berggrunden består huvudsakligen av ådergnejs. I nationalparken finns några fåtal gångar med
diabas och pegmatit. Jordlagret är genomgående tunt. Ofta går berget i dagen. Söder och sydväst
om Tresticklan finns mäktiga moränryggar som ingår i den mellansvenska israndzonen.
Området har karaktär av ödemarksområde, som är mycket särpräglat och värdefullt från
naturvårdssynpunkt. Storleken på området och den mycket begränsade mänskliga påverkan gör
att det saknas jämförbara områden i södra Sverige. Området är mycket kargt och artfattigt med
en flora och fauna som är karaktäristisk för landskapstypen i denna del av landet. Vegetationen
präglas av hedtallskog, mestadels gles hällmarkstallskog med lavbeklädda hällar, som i
sprickdalgångarna avlöses av myrmarker och sjöar. Myrarna består främst av små fattigkärr och
enstaka små mossar inbäddade i skogslandskapet samt att det finns en större mosse i anslutning
till Boksjöns södra del. I vissa delar, ofta i anslutning till sjöar eller i angränsning till större
myrar finns fukthedar. Många av fukthedarna är rika på blåtåtel.
Skogen är mycket lite-måttligt påverkad av skogsbruk men har under 1800-talet utsatts för
omfattande skogsbrand. Under 1900-talet har skogen brunnit vid några tillfällen. Under mitten av
1950-talet brann det på Hallåsen och 1981 brann ett 15 hektar stort skogsområde vid Lågens
norra ände. Skogen inom området är barrträdsdominerad. Över 40 % av skogsmarken består av
impedimentmark med myr och hällmarker. Trädbeståndet är mellan 120 och 170 år gammalt.
Bottenskiktet består av vidsträckta lavmattor med bl.a. stängellav, rislav, renlavar samt olika
bägarlavar. Bland mossorna dominerar kvastmossor, väggmossa, nickmossa, franslevermossa
och björnmossa. Kärlväxtfloran är mycket artfattig och präglas av ett fåtal arter varav blåbär,
lingon, odon och blåtåtel dominerar. I området finns intressanta arter som knärot, röd tallört,
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trolldruva och klotpyrola.
Bland däggdjur förekommer rådjur allmänt medan älgen har gått tillbaka. Skogshare och räv
finns i mindre omfattning. De stora rovdjuren försvann från området i mitten av 1800-talet. Varg
och lodjur förekommer vissa år i området.
Bland fåglar förekommer allmänt rödhake, bofink lövsångare och trädpiplärka. Skogshönsen
tjäder, orre och järpe förekommer regelbundet i området. Andra arter som förekommer frekvent
är storlom, spillkråka, drillsnäppa, skogssnäppa, nattskärra, trädlärka, mindre och större korsnäbb.
Inom området finns sammanlagt 90 sjöar och myrgölar samt flera mindre vattendrag. Sjöarna kan
i huvudsak delas in i tre olika typer: Oligohumösa sjöar (klarvattensjöar, oftast av
sprickdalskaraktär), mesohumösa sjöar (brunfärgat vatten) samt polyhumösa sjöar (myrgölar).
Boksjön är sett till sin helhet en klarvattenssjö av sprickdalskaraktär, men här finns några vikar
med karaktäristisk vegetation för ävjestrandsjöar. De flesta sjöarna är små och mer än hälften av
sjöarna är mindre än 1 hektar. Sjöarna Stora Tresticklan, Kleningen, Stora Aborrtjärnet och Östra
Bråtvallstjärnet är de enda sjöarna som är större än 5 hektar. Stora Tresticklans vattenyta är på 84
hektar och är ca 20 meter djup. Huvuddelen av sjöarna är starkt försurade och livskraftiga
fiskpopulationer saknas. I Trestickleälven finns sedan 1988 en kalkdoserare. Doseraren är
placerad drygt en kilometer nedströms nationalparken vid inloppet till Gäddvattnet. Stora
Tresticklan har tidigare varit påverkad av reglering, men 2007 gav Miljödomstolen
Naturvårdsverket tillstånd att bygga om utloppsdammen vid Stora Tresticklan, och i samband
med detta återkallades tillståndet för regleringen av sjön.
Trots att de flesta sjöarna, undantaget myrsjöarna, och vissa av vattendragen är påverkade av
människan är de ett viktigt inslag i områdets skogslandskap. Vad gäller vegetationen i sjöarna är
den generellt sparsam. I kantzonen finns ofta flaskstarr, notblomster och längre ut i vattnet finns
vit och gul näckros. I flera av sjöarna inom Tresticklan förekommer en grönalg (Mougeoia
scalaris) som vissa år förekommer i massor som påväxt på vattenväxter.
Som nämnts ovan är den mänskliga påverkan i området mycket begränsad. Här kan även nämnas
att vid Bråtarne, som ligger som en ö i området, finns rester av ett torp med husgrunder,
åkerterrasser, jordkällare etc. En mängd ängs- och hagmarksväxter påträffas också här, som t.ex.
stagg, vårbrodd, hirsstarr, ängsvädd, blodrot, gökärt, prästkrage, stor blåklocka. Även brännässla
finns här, som påminner om människans närvaro på platsen. Ett stort antal stengärdesgårdar –
100-tals, finns runt om torpet. En annan mänsklig påverkan är spåren från järnmalmsbrytningen
på Orshöjdens västsluttning i form av små dagbrott och varphögar (högar med malmfattig sten
som rensats bort vid brytningen). Två tidigare jaktstugor finns även i området.
Natura 2000-området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv. I länets
våtmarksinventering har Boksjömossen klassats som "höga naturvärden" och myrarna i sydvästra
delen av nationalparken (objekt Myr 11 km NV Dals Ed) klassats som "mycket höga
naturvärden". Enningdalsälvens vattensystem där Boksjön ingår är klassat som "nationellt
särskilt värdefullt vatten".
Upplysning:
Naturtypskartan i bilaga 2 och 3 baseras till största del på en flygbildstolkning, och utbredning
och bevarandestatus för naturtyperna i området är i vissa delar osäkra. Det gäller exempelvis
vissa myrar, skogsbestånd och fukthedar. De fukthedar som finns markerade i kartorna är
potentiella hedar som identifierats i flygbildstolkningen och som behöver bekräftas i fält. Vid
eventuella tillståndsprövningar samt uppföljning av naturtyper bör klassningen av naturtyper i
kartan kontrolleras så att den stämmer med
verkligheten. Eventuella felaktigheter i kartan kommer att uppdateras efter hand.
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Vad kan påverka negativt
Risken för negativ påverkan på områdets naturtyper bedöms vara förhållandevis låg då många av
de faktorer som kan påverka naturtyperna negativt är reglerade i nationalparkens föreskrifter
samt att reservatsbildning pågår för den ännu oskyddade delen vid Boksjön.
Utifrån områdets lokala förutsättningar kan nedanstående faktorer påverka områdets naturtyper
negativt:
- Brist på naturliga bränder. Områdets skogar har sedan långt tillbaka präglats av naturligt
förekommande bränder och många arter är beroende av de livsmiljöer som skapas i samband
med bränder.
- Kvävenedfall kan leda till förändrad artsammansätttning och orsaka igenväxning av exempelvis
öppna våtmarker samt skada känsliga mossor och lavar.
- Försurande luftföroreningar har orsakat försurning av flera sjöar och vattendrag i området.
Detta är framför allt ett hot i Boksjön och dess vikar med naturtypen ävjestrandsjöar.
Försurningens påverkan på myrsjöarna bedöms vara mycket liten, då dessa är naturligt sura.
Försurande luftföroreningar och andra luftburna föroreningar kan även medföra negativ påverkan
på myr och skogsmark samt skada känsliga mossor och lavar.
- Friluftslivsanläggningar (t.ex. stigar, vindskydd) kan medföra störningar och skador i områden
som är störningskänsliga, t.ex. med förekomst av häckningsplatser av störningskänsliga fåglar
eller mossor och lavar som är känsliga för markslitage.
Se även ytterligare beskrivningar av vad som kan påverka negativt för respektive naturtyp.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler
-Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller oavsett om
verksamheten/åtgärden utförs inom eller utanför Natura 2000-området. 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).
-Beslut och skötselplan för nationalparken Tresticklan.
-Det råder förbud mot markavvattning i hela länet samt att torvtäkt omfattas av tillståndsrespektive koncessionsplikt
-Det krävs tillstånd för utsättning av fisk.
-Strandskydd: Boksjön och Enningsdalsälven samt ett stort antal av sjöarna och småvattnen
inom Tresticklans nationalpark omfattas av strandskydd.
-Riksintresse naturvård (NRO 14007 Tresticklaområdet), omfattar nationalparken.
-Riksintresse friluftsliv (FO 41 - Tresticklans nationalpark och Boksjön), omfattar hela
området.
-Riksintresse skyddade vattendrag, omfattar Enningdalsälven och Boksjöns avrinningsområde
(den del som ligger inom Sverige)
Skydd
Större delen av området är skyddat genom bildandet av Tresticklans nationalpark och sköts där
enligt fastställd skötselplan. Det övergripande målet med nationalparkens skötsel är att bevara
naturmiljön i dess naturliga tillstånd. Skogs- och myrmark, liksom sjöar och vattendrag ska i
huvudsak lämnas för fri utveckling. Reservatsbildning har inletts för den oskyddade delen som
omfattar delar av Boksjön med ingående öar samt anslutande skogs- och myrmark söder om
sjön.
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Skötsel
- Skogen bör lämnas för fri utveckling och tillåtas att formas av naturliga processer. Då skogen i
området, vilken till stor del består av hällmarks- och hedtallskog, sedan lång tid tillbaka är
präglad av skogsbränder bör möjlighet till naturvårdsbränning utredas. Vid eventuella uppkomna
bränder bör brandbekämpningen, där så är möjligt, ske på sådant sätt den tillgodoser
naturvårdsintressen som exempelvis skapandet av brandfält, brandskadade träd och död ved.
- Kalkning av försurade sjöar och vattendrag kan tillåtas för att förbättra livsmiljöerna i de
försurade sjöarna och vattendragen. Våtmarkskalkning ska dock undvikas för att inte dessa
naturtyper ska skadas. Enligt gällande beslut för nationalparken är kalkning av sjöar och
våtmarker förbjudet inom nationalparken, men kommer att tillåtas inom det framtida reservatet
som kommer omfatta Boksjön.
- Ytterligare biotopvårdande åtgärder i Hallerudsälven är prioriterat för att gynna öringstammen i
Boksjön.
- Eventuella diken med avvattnande effekt på utpekade naturtyper bör läggas igen alternativt
tillåtas att växa igen om det bedöms vara mer lämpligt.
- Friluftsanläggningar bör planeras på sådant sätt att störning på växt och djurliv minimeras.
Exempelvis bör inte leder och rastplatser anläggas där kännedom om spel- och häckningsplatser
för störningskänsliga fåglar samt platser med mossor och lavar som är känsliga för markslitage
förekommer.
- Hänsyn i skogsbruket i områdets tillrinningsområde är viktigt för att minimera påverkan i form
av ökad tillrinning och näringsläckage till områdets sjöar och vattendrag. Väl planerad hänsyn i
skogsbruket är generellt viktigt i skogen som angränsar till området. Ökad tillrinning och
näringstillförsel kan ge ändrade hydrologiska förhållanden samt leda till igenväxning av
exempelvis angränsande öppna myrar.
Se även beskrivningarna av bevarandeåtgärder 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:
3130 - Ävjestrandsjöar
Areal: 270,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Området är rikt på sjöar och tjärnar. De flesta är dock mycket små till ytan och flertalet kan
definieras som myrsjöar eller sprickdalssjöar. Boksjön, vars strand utgör nationalparkens
västra gräns, är enda sjön som i vissa delar består av naturtypen ävjestrandssjöar. Boksjön har
huvudsakligen branta stränder med tvär strandbrink men i några vikar i den östra delen finns,
främst beroende av vågpåverkan, miljöer med flacka stränder där karaktärs- och typiska arter
av kortskottsvegetation som vekt braxengräs, strandpryl och notblomster växer. I övrigt är
vegetationen sparsam med arter som flask- och trådstarr. Såväl öring som storröding
förekommer i sjön och bland häckande fåglar kan nämnas drillsnäppa, storlom och fiskgjuse.
Boksjön har varit försurad med pH-värden kring 4,5. Kalkning startades redan 1980 och sedan
2013 hålls sjön stabil med ett pH-värde över 6. Detta sker med årlig spridning av 300 ton kalk
från båt.
Under åren 2013-2015 har stendämmet vid Boksjöns utlopp byggts om för att möjliggöra så att
sjöns nedströmslekande öring kan vandra obehindrat genom dämmet. Dämmet hade förfallit
under många år vilket skapat ett svårpasserat hinder för de öringungar som åter skulle vandra
upp i sjön efter sin uppväxt i Hallerudsälven. Nu finns ett nytt, rensat mittutskov i dämmet där
höjdskillnaden tas på en betydligt längre simsträcka än tidigare. Restaureringen har också
inneburit återställande av ett något högre vattenstånd i Boksjön eftersom utloppströskeln sakta
sjunkit i takt med att det gamla dämmet raserats.
Samtidigt som Boksjöns utlopp har byggts om har en betydande sträcka av Hallerudsälven
nedströms Boksjön biotopvårdats efter tidigare flottningsepok, vilket också gynnar Boksjöns
öringstam. Vid elfisken efter åtgärd har tätheten tvååriga öringar preliminärt ökat kraftigt,
vilket är en god indikation på att åtgärderna lyckats.
Länsstyrelsen kommer att föreslå en justering av naturtypsarealen då nästa uppdateringstillfälle
ges. Detta beror på att Stora Tresticklan, vilken tidigare har rapporterats som naturtyp 3130 bör
utgå. Sjön är en typisk sprickdalssjö med branta stränder, som dessutom är kraftigt försurad.
Sjöns karaktär i kombination med att kalkning inte får ske inom nationalparken gör att det inte
finns förutsättningar för att utveckla och uppnå naturtypskriterierna samt ett gynnsamt
bevarandetillstånd. Den föreslagna arealen består av några av Boksjöns vikar, vilka består av
karaktäristiska stränder med typisk vegetation för ävjestrandsjöar.
Generellt beskrivs naturtypen ävjestrandsjöar som näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar.
Stränderna är grunda, ibland betespräglade. Vegetationen består av akvatiska arter som
strandpryl och braxengräs samt av annueller på blottlagda strandzoner. Vass och annan högre
vattenvegetation förekommer relativt sparsamt liksom slingor och flytbladsvegetation, men
kan dominera i skyddade vikar.
Naturliga vattenståndsfluktuationer, ishyvling och/eller strandbete har viktiga funktioner för
naturtypen. Störning i strandlinjen är en förutsättning för naturtypens karaktäristiska och
typiska arter i strandzonen. En välbevarad grundvattenstatus är också en viktig förutsättning
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för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Naturtypen är känslig för onaturliga vattenståndsfluktuationer, näringstillförsel, onaturlig
sänkning av sjöns pH, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, tillförsel av humus och
partiklar (grumlande ämnen) samt ingrepp i strandskog och strandvåtmark.
Bevarandemål
Arealen Ävjestrandsjöar (3130) ska vara minst 1,8 ha. Naturtypen ska påverkas av naturliga
vattenståndsfluktuationer och störning i form av ishyvling, vilket skapar en variation av
strandmiljöer med goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Stränderna ska
periodvis vara blottlagda med förekomst av annuell kortskottsvegetation som exempelvis
notblomster, braxengräs och strandpryl. Vass eller annan högre vattenvegetation, slingor och
flytbladsvegetation ska förekomma sparsamt, förutom i skyddade vikar där bestånd kan vara
tätare. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas
och föryngra sig. Vattenlevande organismer ska ha fria vandringsvägar till anslutande
vattendrag.
Vattenkvalitén ska vara god, vattnet ska varken vara försurat eller övergött och halterna av
miljögifter ska understiga gällande gränsvärden enligt bedömningsgrunderna för
vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Som lägst ska vattenkvalitén motsvara hög status med
avseende på kvalitetsfaktor för näringsämnen och god status på kvalitetsfaktor för försurning
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Vattnet ska vara klart
med ett gott siktdjup och ljusklimat som gynnar naturtypens arter. Typiska och karakteristiska
kärlväxter, fågelarter samt fiskarter ska ha en allmän förekomst. Det ska inte finnas främmande
arter eller fiskstammar som inverka negativt på artsammansättningen eller variationen av arter
genom ändrade konkurrensförhållanden eller smittspridning.
Negativ påverkan
De mest aktuella hoten utifrån områdets förutsättningar bedöms vara:
- Kvävenedfall och sur nederbörd som bl.a kan leda till försurning.
- Skogsbruk i tillrinningsområdet, inklusive avverkning, markavvattning och skyddsdikning
som kan orsaka ökad belastning av humusämnen, grumling och igenslamning av
bottenvegetation och grunda bottnar.
- Låga vattenståndsfluktuationer som kan leda till igenväxning av strandzon och grunda
vattenområden. Risken för låga vattenståndsfluktuationer bör dock ha blivit lägre efter
restaureringen av sjöns utlopp.
- Kvarvarande rensade bottnar i Hallerudsälven som minskar reproduktionsområdena för sjöns
öring.
Generellt hotas naturtypen även av nedan listade verksamheter. Dessa verksamheter är dock
inte aktuella i området på grund av föreskrifter i nationalparken och det kommande
naturreservatet Boksjön:
- Vattenreglering som kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer.
- Regleringskonstruktioner eller andra dämmen som kan utgöra vandringshinder
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar som kan ändra konkurrensförhållanden,
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
Bevarandeåtgärder
Genomförda åtgärder:
Som beskrivits ovan har utloppet från Södra Boksjön åtgärdats under senare år och därmed har
ett vandringshinder eliminerats och sjöns vattenstånd återställts.
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Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Fortsatt kalkning av Södra Boksjön.
- Fortsatt restaurering av Hallerudsälvens flottningsrensade bottnar.
- Uppföljning av utloppsrestaureringen så att den nyskapade vandringsvägen fungerar för
öringsmolt.
- Uppföljning av grunda bottnar med kortskottsvegetation
Övriga bevarandeåtgärder:
- I de delar av området där skogsbruk bedrivs ska hänsyn till naturtypen tas vid bl.a.
föryngringsavverkning och terrängkörning. En skyddszon bör lämnas mot vikarna med
naturtypen samt vid eventuella tillrinnande vattendrag.
Bevarandetillstånd
Utifrån befintlig kunskap bedöms naturtypen ha ett gynnsamt bevarandetillstånd i Boksjön.
Sjöns pH har varit stabilt över pH 6 sedan flera år tillbaka och vandringsmöjligheterna för
vattenlevande organismer har förbättrats mellan Hallerudsälven och Boksjön. Kunskapen om
typiska arter är dock bristfällig och behöver undersökas närmare, speciellt då det gäller grunda
områden med kortskottsvegetation.
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3160 - Myrsjöar
Areal: 11,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 10,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I området finns drygt 20 myrsjöar. De flesta av sjöarna är små, avsevärt mindre än en hektar,
medan den största är 1,4 ha. De flesta myrsjöarna är, som de andra sjöarna och vattendragen,
orienterade i nord sydlig riktning till följd av sprickdalslandskapets struktur. Myrsjöarna är helt
eller delvis omgärdade av myrmark, vanligtvis öppna fattigkärr. Bottenskiktet består av
vitmossor och i fältskiktet finns karaktärsarter som flaskstarr, trådstarr, vattenklöver och vitag .
I sjöarna förekommer ofta gul och vit näckros, dvärgbläddra samt i något fall vekt braxengräs.
Myrsjöarna i Trestickla är generellt sett näringsfattiga, sura och med höga färgtal, vilket är
typiskt för naturtypen. Kunskapen om de olika myrsjöarna varierar både vad gäller
artförekomst samt eventuell mänsklig påverkan, då endast nio av dem är inventerade i fält. De
flesta sjöarna bedöms dock vara opåverkade.
Naturtypen beskrivs generellt som naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt
vatten, vanligtvis brunfärgat av torv eller humusämnen och ett naturligt lågt pH. Vegetationen
är gles och består ofta av flytbladsväxter och akvatiska mossor. Som namnet antyder omges
dessa sjöar ofta av myrmark. Myrsjöarna förekommer i hela landet, främst i myrrika områden
och i skogslandskapet. Stränderna består i huvudsak av myrvegetation, gles starr och flytande
vitmossebestånd som i regel bildar gungflyn. Naturtypen och dess arter är beroende av
naturliga strandvåtmarker och strandskog, utan större ingrepp. Opåverkad hydrologi,
hydrokemi samt naturlig flödesregim är viktigt liksom en god vattenkvalitet. En välbevarad
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Myrsjöar är känsliga för förändrad hydrologi och vattenkemi, störningar i kringliggande
myrmark och strandskog, näringstillförsel, konkurrens från främmande arter och fiskstammar
samt bruten konnektivitet inom vattensystemet.
Bevarandemål
Arealen myrsjö (3160) ska vara minst 10,3 ha. Myrsjöarna och dess omgivande myrmark ska
sakna påverkan från större mänskliga ingrepp som dikning eller andra ingrepp som påverkar
sjöarnas hydrologi och hydrokemi negativt genom belastning av närsalter, miljögifter och
grumlande ämnen. Halten av näringsämnen i vattnet ska vara naturligt låg. Det ska vara
påverkat av humussyror, naturligt surt och vanligtvis brunfärgat. Främmande arter ska vare sig
förekomma i strandzonen eller i vattnet. Typiska fågelarter och trollsländor ska förekomma vid
myrsjöarna. Karakteristiska kärlväxter ska finnas allmänt-rikligt.
Negativ påverkan
Myrsjöarna i området ligger inom Tresticklans nationalpark, vilket förbjuder eller reglerar de
flesta verksamheter/faktorer som kan påverka naturtypen negativt. Hotet mot naturtypen i
området bedöms därför som lågt.
Naturtypen hotas generellt av följande faktorer:
-Dikning av omgivande våtmark och skog, vilket påverkar sjöarnas hydrologi och hydrokemi
samt den naturliga strandvegetationen negativt.
-Skogsbruk i närområdet; avverkning av skog i närområdet kan förändra hydrologi,
hydrokemi, lokalklimat samt medföra näringsläckage vilket kan påverka förutsättningen för
naturtypens naturligt förekommande arter. Skogsgödsling kan även påverka den naturliga
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artsammansättningen i sjön och strandzonen negativt.
-Reglering av sjöar och vattendrag som påverkar naturliga vattennivåer och fluktuationer.
Överdämning och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller
igenväxning i strandzonen.
-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden sprida
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
-Exploatering av strandområdet är inte förenligt med bevarande av sjöarnas naturliga
strandmiljöer.
-Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, täkt eller annan verksamhet riskerar att
försämra vattenkvaliteten.
-Kalkning av sjöarna och omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska
förutsättningarna för sjöarnas och strandmiljöernas naturligt förekommande arter.
-Infrastrukturanläggningar, exempelvis vägar, kan orsaka grumling och utsläpp av
miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och
utflöden kan orsaka vandringshinder.
Bevarandeåtgärder
- Inventering bör genomföras av de drygt tio sjöar som inte har bedömts i fält.
- Eventuella diken med avvattnande effekt bör läggas igen alternativt tillåtas att växa igen om
det bedöms vara mer lämpligt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt. Inga större ingrepp som orsakar negativ påverkan är
kända. Alla myrsjöar är dock inte inventerade i fält, kompletterande inventeringar behövs för
att bekräfta bevarandestatusen. Förutsättningarna för att bevara naturtypen i området på lång
sikt bedöms vara goda.
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4010 - Fukthedar
Areal: 130,42 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Inom området finns fukthedar. Förekomst av blåtåtel och klockljung är ofta karaktäristiskt för
dessa hedar. Andra arter som kan förekomma i fältskiktet är tranbär, rosling, myrlilja, tuvull,
tuvsäv och ljung. I bottenskiktet finns ofta vitmossor. Fukthedarna förekommer på magra,
näringsfattiga marker ofta i sluttningar och i anslutning till sjöar och våtmarker. Fukthedarna är
till stor del öppna, men ett glest trädskikt eller mindre grupper av träd kan förekomma. Igen av
hedarna är hävdade utan hålls öppna tack vare vattenståndsfluktuationer, ishyvling och
snösmältning. Sannolik har några av hedarna varit hävdade tidigare.
Naturtypen fukthedar var tidigare inrapporterad för området, men rapporterades bort då
fukthedarna i området inte verkade passa in i dåvarande naturtypsdefinition. År 2011
beslutades uppdaterde naturtypsdefinitioner, vilket verkar ge möjlighet för fukthedarna i
området att passa in. Viss osäkerhet råder dock fortfarande och Länsstyrelsen vill därför göra
kompletterande inventeringar av potentiella fuktängar för att bekräfta naturtypen innan den
rapporteras in för området. I naturtypskartorna (bilaga 2 och 3) finns potentiella fukthedar
markerade på kartan. Delar av naturtypen "öppna mossar och kärr" skulle även kunna vara
fukthed.
Naturtypen "fukthedar" beskrivs generellt som fuktiga hedar med klockljung bland de
dominerande kärlväxtarterna i fältskiktet. Torvdjupet är mindre än 3 dm. Krontäckningen av
träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär är mellan 0-30%. Naturtypen är präglad
av störning i form av hävd och/eller fluktuationer i markvattennivån. Den har främst utvecklats
genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination med återkommande bränningar, men återfinns
även i kantzonen mot myrar, sjöar och vattendrag. Arter som gynnas av hävd och/eller
vattenståndsfluktuationer ska finnas. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning
för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Naturtypen är förhållandevis ovanlig i
Sverige och förekommer främst på kalkfattiga, magra marker med rik nederbörd i Halland och
Västra Götaland.
Typiska arter för naturtypen är bland annat Jungfru Marie nycklar, småsileshår, storsileshår
och rundsileshår, granspira, myrlilja, borsttåg, ängsvädd och klockljung.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, konkurrens från ohävdsarter och
främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst,
fragmentering och för minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Beskrivs vid eventuellt tillägg av naturtypen
Negativ påverkan
Se "negativ påverkan" för naturtypen 7140 Öppna mossar och kärr.
Bevarandeåtgärder
Avvaktar inventering
Bevarandetillstånd
Oklart
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 302,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 302,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inom området finns många små, öppna mossar och kärr samt en större öppen mosse söder om
Boksjön. Oftas ligger myrarna i dalsänkor och intill sjöarna. Den vanligaste typen är topogena
(flacka) kärr och gungflyn, men på blöt svagt sluttande mark finns några soligena (sluttande)
kärr. Kärren är ofta helt öppna eller mycket glest skogsbevuxna. Den magra berggrunden och
det tunna jordtäcket gör att myrarna är näringsfattiga. De små myrarna har ett bottenskikt
dominerat av vitmossor med typiska arter som flytvitmossa, ruftsvitmosa, sotvitmossa och
praktvitmossa. I fältskiktet förekommer typiska arter som taggstarr, vattenklöver, vitag,
kallgräs, myrlilja, sileshår och tuvsäv. Exempel på andra kärlväxter är tuvull, klockljung,
flaskstarr, tranbär, kråkklöver och kärrsilja. Vass förekommer på vissa myrar.
Den större mossen söder om Boksjön består av en svagt sluttande mosse med ett stort öppet
mosseplan. Kring mossen finns en randskog av skogbevuxen myr dominerad av tall. I
bottenskiktet finns vitmossor med typiska arter som drågvitmossa, flytvitmossa, praktvitmossa,
rostvitmossa, rubinvitmossa och sotvitmossa. I fältskiktet finns typiska arter av bland annat
sileshår, tuvsäv och myrlija. I övrigt kan nämnas att klockljung även växer här. Mossen är
lokalt påverkad av äldre diken och angränsande väg. Satellitövervakning har visat att
vegetationsmängden på myren ökat markant på mossen under de senaste 10 åren, vilket delvis
skulle kunna förklaras av förekomst av diken och angränsande väg.
Naturtypen "öppna mossar och kärr" beskrivs generellt som mycket varierad och omfattar
fattiga till intermediära, öppna eller glest trädbevuxna myrar (< 30 % krontäckning). Hit hör
plana eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana och sluttande
kärr samt torvbildande mader (sumpkärr). Gungflyn, mjukmattor med mossrik vegetation som
flyter på vatten eller lös gyttja ingår även. Naturtypen indelas i två undertyper; svagt välvda
mossar samt kärr och gungflyn. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen,
mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning kan ibland förekomma. Välbevarad
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Vegetationen ska spegla vad som är normalt för en hydrologiskt intakt myr.
Vanligtvis utvecklas myrarna genom naturlig succession, men vissa kan vara präglade av
långvarig hävd och bör om möjligt fortsätta slåttras eller betas. Naturtypen är den vanligaste
våtmarkstypen i Sverige.
Exempel på typiska arter i naturtypen är nålstarr, taggstarr, strängstarr, stor-, små och
rundsileshår, dytåg, vattenklöver, tuvsäv, flytvitmossa, rostvitmossa, björnvitmossa,
rufsvitmossa, rubinvitmossa, ljungpipare och orre.
Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel, igenväxning och
störning av myrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 302,2 hektar. Naturtypen ska bestå av
en större, svagt sluttande mosse vid Boksjön, samt en rad mindre kärr samt några små mossar i
skogslandskapet. Kärren ska bestå av fattigkärr. Myrarnas bottenskikt, såväl i kärr som på
mossar, ska domineras av vitmossor. Torvbildning ska ske aktivt. Typiska och karakteristiska
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arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Myrarnas hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande
diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och
vara hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydande
mänsklig påverkan.
Myrarna ska vara öppna (< 30 % täckningsgrad), endast mindre grupper av träd och buskar
alternativt ett glest trädskikt ska förekomma. Boksjömossen ska karaktäriseras av ett stort
öppet mosseplan, med endast enstaka träd och buskar. Igenväxningsvegetation och täta
vassbestånd ska inte förekomma. Övergången till skogbevuxen myr och angränsande
skogsmark kan vara flytande. Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen
allmänt. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma.
Negativ påverkan
Hotet mot områdets öppna mossar och kärr bedöms vara lågt-måttligt. Måga av de faktorer
som kan påverka myrarna negativt är reglerade i föreskrifterna till Tresticklans nationalpark
samt att liknande föreskrifter bedöms vara aktuella även i kommande naturreservat för den
oskyddade delen vid Boksjön.
De mest aktuella hoten mot myarna bedöms vara:
- Äldre diken, vilka fortfarande kan ha en avvattnande effekt på myren och därmed leda till
igenväxning och förändrad artsammansättning.
- Kvävenedfall gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med resultat att
antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. Försurande luftföroreningar
kan också orsaka förändrad artsammansätttning.
- Skogsbruk i angränsande mark kan påverka myrar som ligger perifert i området. Avverkning
kan leda till näringsläckage ut på myren samt att mikroklimatet på myren kan förändras.
Eventuella körskador och kompaktering av mark vid körning med tunga maskiner kan även
påverka hydrologin negativt.
Generellt kan följande faktorer också orsaka negativ påverkan på naturtypen:
-Förändrad hydrologi genom dikning och andra markavvattnande åtgärder påverkar
naturtypens hydrologi och hydrokemi negativt och kan ge konsekvenser på vegetation,
torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och regleringar i närliggande
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning, ökad
igenväxning och erosion.
-Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (t. ex. avvattnande effekt)
skada myren, speciellt mycket blöta partier. Även körning med fyrhjuling kan orsaka skador på
vegetationen och hydrologin.
-Torvbrytning, vilket skadar både myrens naturliga strukturer och dess hydrologiska och
hydrokemiska egenskaper och därmed även livsmiljön för naturtypens karaktäristiska
vegetation.
-Anläggning av skogsbilvägar, anläggningar etc. över eller i närheten av naturtypen kan
förutom påverkan på den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
-Skogsbruk i myrkomplexet eller i närområdet; avverkning av buffertzoner förändrar
hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och fast mark. Avverkning
av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av näringsämnen ut på myren, vilket i
sin tur kan leda till igenväxning. Skogsbruk kan även medföra körskador med negativ
påverkan på myrens hydrologi och hydrokemi.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska
substanser i naturtypens närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom
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transport med tillrinnande vatten. Våtmarkskalkning får inte ske på myrarna, kalkning av
angränsande sjöar bör heller inte ske, då kalkning skadar myrarnas torvbildning samt skadar
myrarnas naturliga artsammansättning.
Bevarandeåtgärder
Myrarna bedöms till stor del vara skyddade genom föreskrifterna till Tresticklans nationalpark
samt föreskrifterna som upprättas i samband med bildandet av Boksjöns naturreservat.
Eventuella diken med avvattnande effekt bör läggas igen, alternativt tillåtas att växa igen om
det bedöms vara mer lämpligt. Vid skogsbruk i mark som angränsar till öppna myrar i området
bör en skyddszon lämnas för att minska risken för tillförsel av framför allt näringsämne som
kan leda till igenväxning.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är sammantaget inte gynnsamt. Bevarandestatusen torde
dock vara gynnsam i de mindre myrarna. Samtliga myrar är dock inte inventerade i fält, varför
ytterligare inventering krävs för att bekräfta bevarandetillståndet. Boksjömossens
bevarandetillstånd bedöms inte vara gynnsamt då övervakning av myren visar en påtaglig
ökning av biomassa på myren under de senaste 10 åren, vilket tyder på igenväxning tillföljd av
mänsklig påverkan. Mossen behöver inventeras närmare för att bedöma om åtgärder behöver
genomföras för att minska risken för ytterligare igenväxning av mossen.
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8220 - Silikatbranter
Areal: 0,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
I området finns flera branta bergssidor längs de långsträckta bergsryggarna. Berggrunden
domineras av gnejs. I branterna finns en lav och mossdominerad hällmarksvegetation.
Trädtäckningen varierar från helt öppet till mer eller mindre sluten. Det är dock bara branter
med en lägre krontäckning än 30 % som räknas in i naturtypen. Kunskapen om förekomst av
typiska arter i branterna saknas.
Idag finns två silikatbranter markerade på naturtypskartan. Den ena branten finns vid västra
sidan av Västra Bråtvallstjärnet och den andra cirka 200 meter söder om Märretjärnet, på
västra sidan om vattendraget som rinner söderut. Dessa branter är enbart klassificerade efter
flygbildstolkning och bör besökas i fält för att bekräfta att naturtypsklassningen är korrekt samt
dokumentera förekomst av typiska arter. I flygbild syns dock tydligt att förekomsten av träd är
sparsam i dessa branter och att helt öppna trädlösa ytor är vanligt förekommande. Sannolikt
kan ytterligare silikatbranter finnas i området då det är rikt på branter längs de många
långsträckta bergsryggarna. Arealen av naturtypen i området är därför osäker.
Naturtypen "silikantbranter" beskrivs generellt som silikatrika klippor, med vegetation på
stenhällar och i sprickor. Naturtypen omfattar alla sluttande eller lutande (minst 30 grader)
klippytor med silikatrika bergarter, förutom klippor som påverkas av havet. Berggrunden
består av svårvittrade och näringsfattiga graniter, gnejser och mesotrofa bergarter som till
exempel kalkfattiga skiffrar. Branterna är normalt högre än 5 meter och består huvudsakligen
av fast berggrund, till skillnad från rasmarker. Vegetationen består av kärlväxter i sprickor
samt av lavar och mossor på de branta klippväggarna och under överhäng. Naturtypen är i
regel tämligen artfattigt när det gäller kärlväxter. På klipphällarna förekommer däremot rikligt
med lavar framförallt av släktena Parmelia, Umbilicaria, Rhizocarpon, Lecanora och Lecidea,
och i sprickorna växer sparsamt med ormbunkar, enstaka gräs och mossor. Mindre klipphyllor
med vegetation ingår också i naturtypen. Träd förekommer normalt inte, och även i mindre
branter ska krontäckningen alltid vara liten (< 30 %). Växtsamhällena varierar starkt med
expositionsgrad och fuktighetsförhållanden. Förekomsten av sprickbildningar, översilade ytor
och klipphyllor med tunt jordtäcke är viktiga faktorer för vegetationen. Branterna är ofta
boplats för rovfåglar. Naturtypen är vanlig i Sverige och dess främsta naturvårdsintresse ligger
i dess roll som livsmiljö för lavar och rovfåglar.
Typiska arter för naturtypen är bland annat gaffelbräken, liten fetknopp, bergglim, vårspärgel,
klipplav, skuggklotterlav, vindlav, svart rutlav och mörk kartlav.
Naturtypen är känslig för hårt slitage, förändrad hydrologi, luftfuktighet och luftkvalitet.
Naturtypen är även känslig för fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och
typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Silikatbranter (8220) ska vara minst 0,7 hektar. Silikatbranterna ska vara orörda och
enbart påverkade av naturliga processer och störningar såsom solsken, periodisk torkstress och
vindar. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas
och föryngra sig. Hydrologin ska vara opåverkad. Träd- och buskskikt ska vara sparsamt eller
saknas helt. Fysiska strukturer i form av blottade berghällar och t.ex. klippavsatser med tunt
jordlager ska förekomma. Igenväxningsvegetation ska saknas eller endast finnas i begränsad
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omfattning. Typiska och karakteristiska arter av kärlväxter, mossor och lavar ska förekomma
tämligen allmänt. Framförallt ska lavar av släktena Parmelia, Umbilicaria och Rhizocarpon,
finnas. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på silikatbranterna i området bedöms vara låg. De faktorer som
eventuellt kan utgöra hot är slitage från friluftsliv samt påverkan från kvävenedfall och sur
nederbörd. Hot i form av bergtäkt samt avverkningar av angränsande skog är reglerade i
föreskrifterna till Tresticklans nationalpark.
Bevarandeåtgärder
Utöver gällande områdesskydd gäller att friluftslivet bör kanaliseras så att risken för
markslitage minimeras. I dagsläget bedöms risken för slitage från friluftslivet vara liten.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för silikatbranterna i området torde vara gynnsamt. Förutsättningarna för
att bevara naturtypen i området på lång sikt bedöms vara goda.
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8230 - Hällmarkstorräng
Areal: 19,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
I området finns förhållandevis många plana och svagt sluttande hällmarker där trädskikt mer
eller mindre saknas och fältskiktet är dåligt utvecklat. I bottenskiktet finns ofta en lav- och
mossdominerad hällmarksvegetation. Berggrunden består av näringsfattig granit. Exempel på
förekommande arter är raggmossa, hårbjörnmossa, tuschlav, glatt navellav, renlavar,
påskrislav och pigglav. Dessa delar har tidigare klassats som naturtyp hällmarkstorräng. Enligt
granskning av naturtypsdefinitionen och rådfrågning av naturtypsexperter vid ArtDatabanken
visade det sig att naturtypen inte förekommer i barrskog utan hävdpåverkan. Detta kan även
styrkas av att förekomsten av typiska och karaktäristiska arter för hällmarkstorräng saknas eller
endast förekommer med enstaka arter i området.
Länsstyrelsen kommer därför att föreslå att hällmarkstorrängar rapporteras bort från området
då nästa uppdateringstillfälle ges. Mindre ytor som tidigare klassats som hällmarkstorräng har
nu inkluderats som en naturlig del i taigan (naturtyp 9010) och större ytor har klassats som
övrig öppen substratmark.
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9010 - Taiga
Areal: 2206,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 2205,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Skogen inom området består mestadels av barrskog som domineras av hällmarkstallskog och
hedtallskog. Marken är näringsfattig och mager. Inslag av mer eller mindre öppna ytor
(krontäckning < 10 %) med en lav- och mossdominerad hällmarksvegetation är karaktäristiskt
för den magra tallskogen. En övervägande del av träden är 120-170 år gamla. Den äldsta tallen
tros vara från 1720-talet. Gran finns på mindre ytor där jordtäcket är något tjockare. Björk, asp,
sälg, rönn och klibbal förekommer i liten utsträckning. I området finns spår efter bränder.
Nästan hela området blev avbränt på 1830-talet. Ett antal mindre bränder har förekommit på
1940-, 1950- och 1980-talen. Bottenskiktet består av vidsträckta lavmattor med arter som
stängellav, rislav, renlavar samt olika bägarlavar. Bland mossor dominerar kvastmossor,
väggmossa, nickmossa, franslevermossa och björnmossa. Kärlväxtfloran är mycket artfattig
och präglas av ett fåtal arter varav blåbär, lingon, odon, blåtåtel dominerar. I området finns
flera rödlistade arter som knärot, garnlav, kolflarnlav, lunglav, jättesvampmal, gulbandad
brunbagge, hårig blombock och kungsfågel. Utöver den rödlistade kungsfågeln kan nämnas
förekomst av fåglar som nattskärra, tjäder, orre och järpe.
Skogen inom området är till allra största del naturskog och det största sammanhängande
barrskogsområdet i Sydsverige som undgått att påverkas av efterkrigstidens storskaliga
skogsbruk. Några mindre delområden har dock blädats, gallrats eller kalavverkats. I de
områden där blädning och gallring har förekommit är dock skogen numera naturskogslik.
Skogen är att betrakta som unik och saknar så gott som helt skogsbilvägar, bebyggelse,
kraftledningar etc.
På öarna i Boksjön finns några skogsbestånd som har klassats som utvecklingsmark till taiga,
vilka på sikt kommer att utveckla och förstärka sin naturskogskaraktär och därmed uppfylla
naturtypskriterierna.
Naturtypen taiga förekommer generellt på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik mark i borealboreonemoral zon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och består av gran, tall, björk, asp,
rönn och sälg. Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält och stormfällningar.
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog och den ska befinna sig i
ett sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de
aktuella trädslagen. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis
plockhuggning/blädning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser ofta
en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).
Exempel på typiska arter i taiga; bland kärlväxter, mossor, lavar och svampar: linnea,
mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola, grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa,
platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav, kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav,
lunglav, kandelabersvamp, koralltaggsvamp, ullticka, tallticka och rynkskinn. Bland fåglar och
skalbaggar: järpe, nattskärra, spillkråka, tjäder, mindre hackspett, bronsjon, sotsvart
praktbagge, reliktbock och raggbock.
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. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
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Bevarandemål
Arealen Taiga (9010) ska vara minst 2205 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar
och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna
träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och
struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma
under perioder.
Tall ska prägla de flesta skogsbestånden, men även gran är vanligt förekommande. Det ska
finnas gammal tall och gran samt föryngring av nya tallar och granar som efterträdare. Inslag
av lövträd som björk, asp, sälg, rönn och klibbal ska förekomma sparsamt. Hydrologin och
markens näringsstatus ska vara ostörd och naturligt näringsfattig. Skogen ska sakna eller
endast ha liten mänsklig påverkan. Trädskiktet ska i de flesta bestånd vara olikåldrigt och
flerskiktat. Likåldriga bestånd kan förekomma på grund av exempelvis bränder eller annan
störning. Störningarna kan tillfälligt skapa bestånd med ett högra inslaget av lövträd jämfört
med de övriga skogsbestånden i området.
Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd (allmänt-rikligt förekommande);
levande träd med döda träddelar samt död ved i olika former (tämligen allmänt-rikligt
förekommande). För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter, exempelvis
contortatall, ska inte finnas i området. Mark med tunt humustäcke och blottade berghällar ska
utgöra ett påtagligt inslag i skogen. Typiska arter av mossor, lavar, svampar, fåglar och
skalbaggar ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på taigan bedöms vara låg. De flesta verksamheter som kan
orsaka negativ påverkan är reglerade i föreskrifterna till nationalparken samt kommer att
regleras inom det kommande reservatet vid Boksjön. De mest aktuella hotet bedöms vara brist
på bränder. Områdets skogar har sedan långt tillbaka präglats av naturligt förekommmande
bränder och många arter är beroende av de livsmiljöer som skapas i samband med bränder.
Utöver brist på bränder kan kvävendefall och försurande luftföroreningar orsaka en negativ
påverkan på artsammansättningen.
Generellt kan följande faktorer ha en negativ påverkan på naturtypen:
-Olika former av skogsbruk, i eller i direkt anslutning till naturtypen. Skogsbruk i taiga
skadar naturtypens strukturer och förutsättningarna för de typiska arterna. Uttag av träd leder
till att träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är negativt för
naturtypen. Avverkning i angränsande skog kan även innebära näringsläckage med förändrad
artsammanstättning som följd samt att körning med skogsmaskiner eller andra tunga fordon
kan påverka hydrologin negativt.
-Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
-Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka hydrologin negativt.
-Fragmentering, exempelvis genom vägdragning, uppförande av byggnader eller på annat
sätt ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli för stort
så att de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de olika
bestånden.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
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Bevarandeåtgärder
Taigan är skyddade genom föreskrifterna till nationalparken samt kommer att regleras inom
det kommande reservatet vid Boksjön, vilka förbjuder de flesta faktorer som kan utgöra hot
mot naturtypen.
Skogen bör lämnas för fri utveckling och tillåtas att formas av naturliga processer. Då skogen i
området, vilken till stor del består av hällmarks- och hedtallskog, sedan lång tid tillbaka är
präglad av skogsbränder bör möjlighet till naturvårdsbränning utredas. Vid eventuella
uppkomna bränder bör brandbekämpningen, där så är möjligt, ske på sådant sätt den
tillgodoser naturvårdsintressen som exempelvis skapandet av brandfält, brandskadade träd och
död ved. Brandbekämpningen bör i första hand fokusera på att hindra branden från att spridas
utanför området.
Bevarandetillstånd
Större delen av taigan bedöms ha gynnsamt bevarandetillstånd. Krontäckningen inom
framförallt hedtallskogarna har dock under senare decennier tätnat påtagligt av gran och tall till
följd av uteblivna bränder, varför det vore positivt för naturtypen med brandpåverkan. Mindre
skogsarealer bedöms inte ha gynnsamt tillstånd på grund av tidigare skogsbruk. Sett till den
totala arealen taiga bedöms naturtypen ha ett gynnsamt tillstånd i området.
Naturtypskvalitéerna kommer dock med åren att förstärkas ytterligare. På sikt kommer arealen
taiga i området även att öka då det i dag (2018) finns bestånd klassade som utvecklingsmark.
Förutsättningarna för att bevara naturtypen i området på lång sikt bedöms vara goda.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 32,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 32,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inom området finns ett flertal mindre skogbevuxna myrar. Trädskiktet består av tall, gran
och/eller björk. Skogbevuxen myr finns dels i de öppna myrarnas kantzoner och dels
insprängda i skogsmarken eller intill sjöar. De gran- och björkbeskogade myrarna har relativt
ofta ett buskskikt med brakved. Granbevuxna myrar med glest trädskikt är vanliga i djupt
nedskurna raviner och vid basen av branta stup. Bottenskiktet består av tjocka och
välutvecklade mattor bestående av olika vit- och björnmossor. Fläckvis förekommer slidstarr,
stjärnstarr, gråstarr och trådtåg. Tallbevuxna myrar finns både i dalgångarna och i sänkor upp
på bergsryggarna, de sistnämnda är dock mycket små. Björkklädda myrar är relativt ovanliga,
men björken finns ofta som dominant i övergången mellan öppen myr och fastmark. I dessa
kantzoner är det vanligt med blåtåtel, pors, stjärnstarr, hundstarr, blodrot, skogsstjärna och
jungfru Marie nycklar i fältskiktet. Förekomst av mänsklig påverkan saknas oftast eller är
mycket begränsad i de skogbevuxna myrarna.
Skogbevuxna myrar beskrivs generellt som myrar som är bevuxna med barr-, bland- eller
lövskog. Krontäckningen skall vara 30-100%. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan
de skogbevuxna kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare krontäckning räknas
de till sumpskog. Skogen på myrarna ska vara eller i snar framtid kunna utveckla
naturskogskaraktär med en varierad åldersfördelning, förekomst av gamla träd och död ved.
Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter. Skogen ska
formas av naturliga störningsprocesser. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för
naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland förekomma.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Skog bevuxna myrar finns både som delar i större våtmarkskomplex men
kan även vara friliggande myrar.
Exempel på typiska arter i naturtypen är stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol,
flagellkvastmossa, komknutmossa, bollvitmossa, järpe, spillkråka, videsparv, tretåig hackspett
och tjäder.
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. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Skogsbevuxen myr (91D0) ska vara minst 32 hektar. Den skogbevuxna myren ska
finnas som mindre inslag i skogsmarken, i övergångszonen mellan öppen myr och angränsande
skogsmark samt intill vissa sjöar. Myrarnas hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas
några avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför negativ påverkan.
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Torvbildning ska
ske aktivt i myrarna.
Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och
föryngra sig. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp,
stormfällning, översvämningar eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur.
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Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Trädskiktet varierar mellan myrarna och kan
bestå av tall, gran och/eller björk.
Strukturerna gamla träd ska förekomma allmänt-rikligt och död ved i olika former inklusive
levande träd med döda träddelar ska ha en tämligen allmän förekomst. Främmande trädarter
(exempelvis contortatall) ska inte finnas. Typiska och karakteristiska arter bland fåglar,
kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Det största hotet mot skogbevuxen myr är vanligtvis dikning och andra markavvattnande
åtgärder samt skogsbruksåtgärder. Dessa verksamheter är förbjudna i föreskrifterna till
nationalparken samt kommer att förbjudas i det kommande reservatet vid Boksjön. Risken för
negativ påverkan på områdets skogbevuxna myrar bedöms därför vara låg.
Utöver de riskfaktorer som anges för naturtypen 7140 gäller att alla former av skogsbruk i
naturtypen generellt kan påverka de skogbevuxna myrarna negativt. Skogsbruk skadar
naturtypens strukturer i form av en naturlig varierad trädslagssamansättning och
åldersfördelning, förekomst av gamla träd och död ved i olika nedbrytningstadier minskar eller
försvinner. Körning med skogsmaskiner eller andra tunga maskiner kan också leda till
markförstörning och förändrad hydrologi, vilket i sin tur även kan leda till uttorkning och
förändrad artsammansättning.
Bevarandeåtgärder
De skogbevuxna myrarna bedöms till stor del vara skyddade genom föreskrifterna i
Tresticklans nationalpark samt föreskrifterna som upprättas i samband med bildandet av
Boksjöns naturreservat. Eventuella diken med avvattnande effekt bör läggas igen, alternativt
tillåtas att växa igen om det bedöms vara mer lämpligt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt. Samtliga myrar är dock inte inventerade i fält.
Ytterligare inventering krävs för att bekräfta bevarandetillståndet. Förutsättningarna för att
bevara naturtypen i området på lång sikt bedöms dock vara goda. I de fall där mänsklig
påverkan har dokumenterats har påverkan/skadan varait lokal och på sikt bedömts "läka sig
själv". Det kan exempelvis vara äldre diken som är på väg att växa igen eller bestånd som har
låg andel gamla träd och död ved till följd av plockhuggning och rensning.
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