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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. 



SE0540170 GullakrokssjöarnaTherese EricssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 1 av 25SidaOmrådets totala areal: 15,9 haKommun: SkövdeBevarandesyfteDet 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 Gullakrokssjöarnas Natura 2000-område är det prioriterade bevarandevärdet att bevara två källsjöar med riklig förekomst av kransalger samt att bevara Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-04-26Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13Regeringsbeslut, historik: SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/NmMarkägarförhållanden: Området är statligt och privat ägt.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri1015 - Otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:3140 - Kransalgsjöar6410 - Fuktängar7160 - Källor och källkärr7220 - Kalktuffkällor7230 - Rikkärr9080 - Lövsumpskog



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 2 av 25Sidakringliggande kalkpåverkade rikkärr, källor, fuktängar och källpåverkade sumpskogar. Prioriterade naturtyper är kransalgsjöar, rikkärr, kalktuffkällor, källor och källkärr. Prioriterade arter är kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka som lever i rikkärr och vid källor. Motivering: Gullakrokssjöarna är två karaktäristiska kalksjöar, mycket representativa för naturtypen kransalgssjöar. Vidare finns här flera representativa naturtyper där flera är kalkpåverkade, däribland rikkärr och källor. Området är till största del hydrologiskt ostört, visst uttag av vatten för bevattning sker dock. Den källpåverkade marken har en mycket rik flora och fauna med flera sällsynta och hotade arter. Speciellt rik och exklusiv är mossfloran och molluskfaunan. Sjöarna och dess närmsta omgivning är klassad som "mycket höga naturvärden" i länets våtmarksinventering samt ingår i Myrskyddsplan för Sverige, vilken omfattar landets mest skyddsvärda myrar. Rikkärren är också klassade som mycket skyddsvärda i länets inventering av sällsynta grynsnäckor, sjöarna är klassade som "särskilt värdefullt vatten" och kommunens lövskogsinventering visar på lövskogar med höga naturvärden. Vidare är området riksintresse för naturvård.Prioriterade åtgärder: Fortsatt årlig hävd av fuktängen, gärna bete men slåtter kan vara ett alternativ. Öppethållande av rikkärren, i första hand röjning av vass och annan igenväxningsvegetation vid behov. Generellt gäller att förhindra att hydrologin i området påverkas negativt. Vid planering och utförande av verksamheter och åtgärder utanför området som eventuellt kan påverka hydrologin i området bör försiktighetsåtgärder vidtas.Beskrivning av områdetNatura 2000-området Gullakrokssjöarna består av Stora och Lilla Gullakrokssjön och dess omgivande marker. Sjöarna ligger i två sänkor i norra delen av kamelandskapet i Valle härad, cirka en kilometer sydost om samhället Lerdala i Skövde kommun. Söder och väster om området ligger en golfbana och i övrigt består marken kring området till stor del av jordbruksmark och en mindre del skog.Gullakrokssjöarna är i förhållande till sin storlek djupa med ett största djup på 12 meter i Stora Gullakrokssjön. Sjöarna är näringsfattiga och har ett stort siktdjup. Sjöbottnarna täcks av en matta av kransalger och axslinga. Stora Gullakrokssjöns vattenförsörjning sker genom ett drygt dussin källor som mynnar i sluttningarna från söder och väster om sjön. Vattenföringen i källflödena är mycket hög och stabilt under året. Källvattnet är mycket kalkrikt. I några av källbäckarna finns utfällningar av järnockra och kalktuff. Stora Gullakrokssjön avvattnas genom Lilla Gullakrokssjön och vidare norrut genom Nolängsån, sjön Lången och Tidans vattensystem. I anslutning till källmynningarna i området finns källkärr och extremrikkärr med mycket rik flora. I kärren växer bl.a. flugblomster, honungsblomster och kärrknipprot. Källkärren och källbäckarna har en artrik och värdefull mossflora samt en rik molluskfauna. Stora Gullakrokssjön omges av en mosaik av till stora delar örtrik sumpskog med glasbjörk, klibbal, svartvide och sälg i sydväst. I sluttningarna högre upp vidtar en lövskog av frisk typ med inslag av lundväxter. Öster om Stora Gullakrokssjön är sumpskogen barrdominerad. Något nämnvärt skogsbruk har inte bedrivits på mycket länge i sumpskogarna söder och väster om sjön. Terrängen nordöst om sjön består av betad fuktäng. Lilla Gullakroksjöns omgivningar är öppna och består av åkrar och betesmarker.Gullakrokssjöarna och dess närmsta omgivning är klassade som "mycket höga naturvärden" i länets våtmarksinventering samt ingår i Myrskyddsplan för Sverige, vilken omfattar landets mest skyddsvärda myrar. Rikkärren är också klassade som "mycket skyddsvärda" i länets inventering av sällsynta grynsnäckor, sjöarna är klassade som "särskilt värdefullt vatten" och kommunens lövskogsinventering visar på lövskogar med höga naturvärden. Vidare är området riksintresse för 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 3 av 25Sidanaturvård och friluftsliv.Gullakrokssjöarnas naturvärden uppmärksammandes tidigt, men först 1999 skyddades området som naturreservat.BevarandemålOmrådet ska bestå av två kalkrika, näringsfattiga sjöar rika på kransalger. Sjöarna ska omges av lövsumpskog av naturskogskaraktär, öppna rikkärr, källor och källkärr samt välhävdad fuktäng med rik flora och fauna.Vad kan påverka negativtNaturtyperna och arterna i Gullakrokssjöarnas Natura 2000-område är till stora delar skyddade genom föreskrifterna till befintligt naturreservat. Reservatets föreskrifter förbjuder stora hot som skogsbruk, markavvattning (undantaget gällande dom för bevattning), igenplantering av gräsmarker och i övrigt ändrad markanvändning. Naturreservatet bidrar även till att skötseln av fuktängen och rikkärr upprätthålls. De mest aktuella faktorerna som skulle kunna påverka områdets naturtyper och arter bedöms vara: -Åtgärder utanför området som kan påverka naturtypernas hydrologi negativt. Exempel på åtgärder kan vara dikning, anläggande av väg och körning med tunga maskiner som indirekt påverkar de hydrologiska förhållandena i marken. En naturlig hydrologi är en förutsättning för bevarandet av naturtyperna och arterna i området.-Vattenuttag inom området. Det finns en gällande vattendom för befintligt vattenutag från området. Vattenuttaget bör inte påverka områdets naturtyper negativt om det sker enligt restriktionerna i gällande dom.   -Upphörd eller felaktig hävd av fuktängen och rikkärren kan leda till att naturtyperna växer igen alternativt att flora och fauna skadas av tramp och bete (se vidare respektive naturtyp).  -Läckage av näringsämnen från kringliggande jordbruksmark kan orsaka problem med igenväxning, gäller främst fuktängen och sjöarna, där bl.a. kransalgerna hotas. Sambete med gödslad betesmark samt tillskottsutfodring är negativt för fuktängens och rikkärrens flora. -Inplantering av fisk och signalkräfta kan leda till att den naturliga artsammansättningen i sjöarna tar skada. -Utbredning av gran i lövsumpskogarna kan leda till att lövträden konkurreras ut samt att den naturliga floran tar skada av ökad beskuggning. - Luftföroreningar och ökat kvävenedfall kan skada känsliga epifyter bland mossor, lavar och svampar samt på sikt förändra näringsstatus och artsammansättning hos naturtyperna.Se respektive naturtyp för ytterligare beskrivning av ”negativ påverkan”.BevarandeåtgärderSkydd-Området är skyddat som naturreservat (naturreservatet Gullakrokssjöarna).-Gullakrokssjöarna omfattas av strandskydd, 200 meter från strandkant.-Området ligger inom riksintresse för naturvård (NRO 14074 Valle).-Området ligger inom landskapsbildskydd (område Valle).-Området omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten och ligger inom skyddad dricksvattenförekomst (område Falköping-Skövde samt Magasingrupp Rösjön Hornborga Valle Timmersdala).-Vattendom som reglerar vattenuttag från området för bevattning av angränsande golfbana och jordbruksmark (beslutad 2000-06-15). Det är viktigt att vattenuttaget och dess eventuella 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 4 av 25Sidapåverkan på områdets naturtyper och arter följs upp för att bekräfta att ingen negativ påverkan sker.-Alla orkidéer är fridlysta vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada hela eller delar av växterna.Förutom vad som gäller i övrigt 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. Tillståndsplikt gäller oavsett om en verksamhet/åtgärd utförs inom eller utanför området. Tillstånd krävs dock 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).SkötselSammanfattningsvis innebär skötseln följande:-Fortsatt årligt bete och vid behov kompletterande röjning av igenväxningsvegetation i fuktängen. Vid brist på betesdjur kan fuktängen slåttras. -De källpåverkade rikkärren söder och väster om Stora Gullakrokssjön bör i första hand hävdas extensivt genom återkommande röjningsinsatser av vass och annan igenväxningsvegetation. Generellt ska enstaka videbuskar och partier med tuvor sparas i kärren för att gynna snäckorna i området.  -Lövsumpskogarna ska i huvudsak lämnas orörda. Om granen breder ut sig på bekostnad av lövträden bör konkurrerande granar röjas bort.  Se vidare mer detaljerade beskrivningar av skötselbehov för respektive naturtyp.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen 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.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 5 av 25SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:3140 - Kransalgsjöar4,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningStora och Lilla Gullakroksjön är representativa exempel på naturtypen kransalgsjöar. Sjöarna är kalkrika, näringsfattiga och har ett stort siktdjup. pH-värdet i Stora Gullakrokssjön varierar mellan 8,2 och 8,6. Vattentemperaturen är förhållandevis låg, även under sommarhalvåret. Sjöarna har en rik förekomst av bentiska (bottenlevande) alger. Ställvis är botten täkt av en tät matta av kransalger och axslinga. Ett flertal arter av kransalgssläket Chara är noterade i sjöarna, exempelvis den typiska arten törnsträfse. Sjöarna har i vissa delar en smal flytbladzon av gul och vit näckros och gäddnate. I strandzonen finns bitvis bladvass och inslag av ag och vippstarr. Sjöarna är i förhållande till sin storlek djupa med ett största djup på 12 meter i Stora Gullakrokssjön. Stora Gullakrokssjöns vattenförsörjning sker huvudsakligen genom ett drygt dussin källor som mynnar i sluttningarna från söder och väster om sjön. Vattenföringen i källflödena är mycket hög och hålls stabil under året. Källvattnet är mycket kalkrikt. I några av källbäckarna finns utfällningar av järnockra och kalktuff. I anslutning till källmynningarna finns källkärr och extremrikkärr med mycket rik flora. Stora Gullakrokssjön omges till stor del av örtrika lövsumpskogar med glasbjörk, svartvide och sälg i sydväst. Öster om sjön är sumpskogen barrdominerad. I nordost finns fuktäng. Därutöver finns mindre rikkärr och källkärr som gränsar till sjön. Lilla Gullakrokssjön omges av åkrar och betesmark.Stora Gullakrokssjön avvattnas via Lilla Gullakrokssjön och vidare norrut genom Nolängsån, sjön Lången och Tidans vattensystem. Flodkräfta finns i bäcken mellan Stora och Lilla Gullkrokssjöarna och i Nolängsån nedströms Lilla Gullakrokssjön. Negativ påverkan på sjöarna och strandzonen är liten-måttlig och består i att det sker vattenuttag för bevattning av närliggande golfbana och jordbruksmark. Bevattningen är dock reglerad i en bevattningsdom från 2000, och bedöms troligtvis inte medföra någon negativ påverkan på hydrologin eller djur och växterna i sjön och strandzonen. Därutöver finns en enklare fritidsbebyggelse på  holmen i östra delen av Stora Gullakrokssjön, samt att det i sjön i övrigt finns två bryggor. I Lilla Gullakrokssjön finns en brygga. Generell beskrivning av naturtypenKransalgsjöar är kalkrika sjöar med relativt näringsfattigt och klart vatten och en vegetation som domineras av kransalger (Chara, Nitella) samt humösa (brunfärgade) kalkrika sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan vegetationen domineras av kalkkrävande vattenmossor (exempelvis Scorpidium-arter och tuffmossor). Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen. Kransalgerna har normalt kalkutfällningar (knastrar) och bildar ofta en tät matta som täcker botten och vattenstranden. Utbredningen av kransalger uppträder dock i många sjöar mer eller mindre cykliskt varför sjöar med periodiskt låg förekomst av kransalger ryms inom naturtypen. Representativa sjöar av typen har klart och neutralt-basiskt vatten (pH > 7,0 och alkalinitet >1,2 ). Det klara vattnet och den rika undervattensvegetationen kan göra att sjöarna upplevs som klart blå – blågröna i färgen.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 6 av 25SidaExempel på typiska arter för naturtypen: Trådnate, styvnate, borststräfse, taggsträfse, törnsträfse och stjärnslinke.Naturtypen är känslig för övergödning, miljögifter, grumlande ämnen, sjösänkning och onaturliga fluktuationer av vattenståndet, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, igenväxande strandängar som kan minska arealen av eventuellt förekommande blå bård där kransalger trivs. Vidare är naturtypen känslig för minskning av de typiska arterna, utsättning/spridning av för naturtypen främmande arter eller fiskstammar samt minskad konnektivitet inom vattensystemet. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.BevarandemålArealen Kransalgsjöar (3140) ska vara minst 4,5 hektar. Stora Gullakrokssjön ska omges av strandskogar av naturskogskaraktär, hävdad fuktäng och inslag av öppna källpåverkade rikkärr. Lilla Gullakrokssjön ska omges av öppen gräsmark, gärna betesmark. Mänskliga ingrepp som påverkar sjöarnas eller angränsande marks hydrologi och hydrokemi på ett betydande sätt ska inte förekomma. Den hydrologiska regimen ska vara naturlig, vilket motsvaras av minst god status avseende kvalitetsfaktorn hydrologisk regim. Kvalitetsfaktorn för sjöarnas morfologi ska ha minst hög status, vilket innebär att sjöarnas bottenstruktur och strandzoner ska motsvara naturliga förhållanden med ingen eller endast liten påverkan från människan.Vattenkvalitén ska vara god, varken försurat eller övergött. Detta motsvaras av att de kemiska kvalitetsfaktorerna för näringsämnen och försurning ska ha minst hög status. Vattnet ska vara tydligt kalkpåverkat, klart med ett stort siktdjup samt ha ett basiskt pH.Mänskliga vandringshinder ska inte förekomma, och fisk och andra vattenlevande organismer ska kunna röra sig fritt mellan sjöarna och i anslutande vattendrag, vilket motsvaras av minst god status för kvalitetsfaktorn konnektivitet. Typiska och karaktäristiska arter för naturtypen ska ha en rik-allmän förekomst. Främmande arter ska saknas både i vattnet och i strandzonen.Samtliga kvalitetsfaktorer, parametrar och statusklassificering i bevarandemålet utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVFMS 2013:19).Negativ påverkanDe mest aktuella faktorerna som kan orsaka negativ påverkan på Gullakrokssjöarna är:- Åtgärder som påverkar sjöarnas hydrologi. Inom området bedöms risken för negativ påverkan vara förhållandevis liten. Det finns dock en viss risk för negativ påverkan genom det vattenuttag som sker för bevattning av angränsande golfbana och jordbruksmark. Bevattningen är dock reglerad i bevattningsdom (2000) och risken för negativ påverkan bedöms därför vara liten. Det är dock vilktigt att se till så att vattendomens restriktioner efterföljs samt att det sker uppföljning av såväl hydrologi som växt- och djurliv, för att se så att ingen negativ påverkan sker. Hydrologin skulle även kunna påverkas negativt av andra verksamheter/åtgärder utanför området, exempelvis dikning, vattenuttag, vägdragning eller reglering nedströms sjöarna. Kraftigt sänkta vattennivåer kan orsaka temperaturhöjning, syrgasbrist och eutrofieringsproblem. Stora vattenståndsamplituder kan även missgynna kransalger.-Läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark ökar risken för övergödning (eutrofiering). Kransalgerna, som karakteriserar naturtypen, är känsligare än många andra undervattensväxter för ökad beskuggning från växtplankton, påväxtalger samt annan makrofytvegetation och försvinner snabbt vid övergödning och igenväxning. -Upphörd hävd på omkringliggande gräsmarker ökar igenväxningstakten i strandzonen. I den ”blå bården” (vattenremsan mellan betesmark och vass som uppstår när landsidan av vassbältet betas ner) finns ofta rikligt med kransalger. 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 7 av 25SidaYtterligare faktorer som generellt kan medföra risk för negativ påverkan på naturtypen är:-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk uppblandning mellan arter. För den typiska vegetationen i dessa vatten är utsättning av signalkräftor och karpfiskar, speciellt gräskarp ett direkt hot. Utsättning av signalkräfta medför också risk för spridning av kräftpest till flodkräfta. Flodkräfta förekommer i detta vattensystem. -Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion samt läckage av växtnäring och bekämpningsmedel. Regelbunden rensning av diken kan orsaka grumling. -Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande gräsmarker ökar igenväxningstakten i strandzonen. Igenväxning av den ”blå bården” som skapas vid bete är ofta negativt för kransalgerna. Kransalgerna missgynnas även av ökad beskuggning.-Dränering/igenfyllnad av småvatten med förekomst av kransalger. -Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga strandmiljöer och riskerar generellt att öka vid framtida efterfrågan av översvämningsskydd.  -Båttrafik kan orsaka slitage och grumling. -Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder. -Skogsbruk i tillrinningsområdet; avverkning, körning, markavvattning och skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a humusämnen och partiklar. -Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet riskerar att försämra vattenkvaliteten.BevarandeåtgärderFlera av de riskfaktorer som kan orsaka negativ påverkan på Gullakrokssjöarna är reglerade i föreskrifterna till befintligt naturreservat. Exempelvis förbjuds exploatering, skogsbruk, dikning och utsättning av djur- och växtarter i området. Därtill är det förbjudet att flytta båt, kanot eller fiskeredskap från annat vatten till Gullakrokssjöarna utan att de först rengörs noggrant, vilket är en åtgärd för att minska risken för att sprida kräftpest till flodkräftan. Enligt gällande skötselplan ska fuktängen vis Stora Gullakrokssjön hävdas genom bete eller slåtter, om möjligt bör även marken kring Lilla Gullakrokssjön betas, vilket är positivt för naturtypen. En blå bård, dvs en vattenspegel mellan stranden och vasszonen, gynnar förekomsten av kransalger.Ytterligare bevarandeåtgärd i området är en bevattningsdom som reglerar befintligt vattenuttag för golfbanan och angränsande jordbruksmark. Eventuella ökade vattenuttag måste prövas noga vad gäller påverkan på sjöarnas hydrologi såsom vattenståndsamplituder, sänkta sjönivåer m.m. Sådan påverkan kan inte accepteras utifrån bevarandemålen och syftet med Natura 2000-området. Det är vilktigt att följa upp att vattendomens restriktioner efterföljs samt att gällande dom inte medför negativ påverkan på naturtyperna och dess arter.I övrigt gäller att verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka sjöarnas hydrologi och hydrokemi bör genomföras med väl planerad hänsyn och eventuella försiktighetsåtgärder för att minska risken för negativ påverkan.BevarandetillståndBevarandetillståndet för Gullakrokssjöarna bedöms vara gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 8 av 25Sida6410 - Fuktängar1,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen fuktängar finns på nordöstra sidan av Stora Gullakrokssjön. Fuktängen har en lång kontinuitet som hävdad gräsmark. På häradskartan (1879-1882) var större delen av marken betesmark med enstaka lövträd, i söder fanns slåtteräng. År 1960 var norra delen åker, medan södra delen betades. Idag betas marken, vilket har skett sedan många år tillbaka. Vegetationen domineras av gräs och starrarter med inslag av örter. Här finns typiska arter som hårstarr, darrgräs, knägräs, sumpmåra, blodrot, ängsbräsma, kärrspira, smörbollar och ängsnycklar. Ytterligare exempel på arter som förekommer är myrtåg, blåtåtel, blåsäv, näbbstarr, flugblomster, tvåblad och honungsblomster. Fuktängen är mest artrik i östra delen. Enstaka träd (främst björk) och buskar förekommer i ängen samt i form av en gles bård mot sjön.Vad gäller negativ påverkan finns spår från flera äldre, numera igenvuxna diken i ängen. Perioden som åker har sannolikt bidragit till en mindre artrik flora än vad marken hade som tidigare betesmark och slåtteräng. Floran bedöms dock genom fortsatt hävd av bete och/eller slåtter kunna bli mer artrik än vad den är idag. Generell beskrivning av naturtypenNaturtypen består av 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. 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. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Exempel på typiska arter för naturtypen: ormrot, darrgräs, ängsstarr, hirsstarr, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar, sumpmåra, kärrspira, dvärglummer, smörbollar, skedand, gulärla, småfläckig sumphöna och tofsvipa.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.BevarandemålArealen av Fuktängar (6410) ska vara minst 1,8 hektar. Ängen ska präglas av regelbunden hävd genom bete eller slåtter. 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 ska vara naturlig och det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår eller annan verksamhet/åtgärd som medför negativ påverkan. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur och sambete med vall, ska förekomma. Enstaka spridda träd (främst lövträd) och buskar (i första hand blommande och bärande samt videbuskar) ska finnas i ängen samt längs strandkanten. Varken vedartad eller örtartad 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 9 av 25Sidaigenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Vid bete är det om möjligt önskvärt med en blå bård vid stranden. Typiska och karakteristiska kärlväxter ska ha en allmän förekomst, men utbredningen av arterna kan variera över naturtypen.Negativ påverkanDe mest aktuella faktorerna som kan orsaka negativ påverkan på fuktängen i området är:-Otillräcklig eller utebliven hävd som kan leda till igenväxning och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.-Intensivt bete, eller bete under perioder då marken är mycket blöt, kan orsaka markslitage och därmed skada flora och fauna. -För tidigt bete kan leda till att örterna (framförallt skyddsvärda orkidéer) inte hinner fröa av sig.-Alltför kraftig röjning av träd och buskar kan missgynna arter som är beroende av dessa strukturer. Blommade och bärande buskar är exempelvis viktiga för många insekter, och videbuskar har en viktig funktion som kalkkälla för landsnäckor.-Tillskottsutfodring av betesdjuren eller sambete på gödslad vall kan indirekt medföra näringstillförsel till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.-Näringsläckage från angränsande jordbruksmark.-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin kan vara negativ för den dynglevande insektsfaunan-Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka områdets hydrologi, t.ex. dikningar, vattenuttag, dämningar eller anläggande av vägar i anslutning till området.-Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar kan påverka floran negativt. Ytterligare faktorer som generellt är ett hot mot naturtypen: -Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.  -Dräneringar som torkar ut naturtypen.  -Skogsplantering eller på annat sätt ändrad markanvändning.-Körning med tunga fordon genom naturtypen kan orsaka markskador som i sin tur kan skada floran och hydrologin.BevarandeåtgärderFuktängen i området är till stor del skyddad genom de föreskrifter som finns till naturreservatet. Därtill bidrar naturreservatet till att hävden av gräsmarken upprätthålls. Så länge skötseln sker enligt gälande skötselplan bedöms risken för negativ påverkan som låg.Sammanfattningsvis innebär skötseln:-Fortsatt årligt bete eller slåtter (med eller utan efterbete). Betet får inte ske för tidigt, alternativt att det är en betesfri period under tiden som känsliga arter som exempelvis orkidéer blommar. Bete bör inte heller ske under perioder då marken är mycket blöt med risk för att flora och fauna skadas av tramp.-Röjning av igenväxningsvegetation och vass vid behov.-Enstaka träd och buskar ska lämnas i fuktängen. Äldre lövträd samt blommande och bärande buskar och viden ska i första hand prioriteras.  -Avslagen vegetation (örter och gräs) bör om möjligt ligga kvar och torka under några dagar. På så sätt möjliggörs fröspridning av orkidéer och andra värdefulla kärlväxter. Efter några dagars torkning samlas den torkade vegetationen ihop och forslas sedan bort från den slåttrade ytan. Vid enbart röjning av vedartad vegetation bör slagen vegetation forslas bort så snart som möjligt. Uttransport ska ske på sådant sätt att markskador undviks.-Avmaskningsmedel med avermectiner bör endast användas vid behov.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 10 av 25SidaOdling eller bete i intilliggande mark utanför området får inte ske på sådant sätt att risk för näringsläckage uppstår. Vidare bör verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka fuktängens hydrologi utföras med väl planerad hänsyn för att inte riskera att naturtypen påverkas negativt.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Vi fältbesök 2017 och 2018 konstaterades att betesmarken var väl avbetad efter 2017 års betessäsong. Förekomsten av hävdgynnade och typiska arter bedöms vara god. Data från Länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden visar att förekomsten av typiska arter har ökat under de tre uppföljningstillfällena 2006, 2013 och 2017.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 11 av 25Sida7160 - Källor och källkärr0,15 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningInom området finns ett flertal källor och små källkärr. Vissa av dessa är påverkade av mycket kalkhaltigt vatten och har kalktuff (kalkutfällningar), dessa förs till naturtypen kalktuffkällor (7220), medan källor utan kalktuff förs till denna naturtyp (7160). Vid basinventering av våtmarker i området dokumenterades åtta källor utan kalktuff. Uppskattningsvis motsvarar dessa källor och källkärr i snitt 15 kvadratmeter. Utöver de dokumenterade källorna finns ytterligare källor och källkärr i området. Källorna och källkärren finns i huvudsak i rikkärr och inom utvecklingsmark till rikkärr och sumpskog på västra sidan om Stora Gullakrokssjön. Exempel på typiska arter som har noterats i området är bäckbräsma, källgräsmossa, filtrundmossa, bågpraktmossa och dunmossa samt karaktärsarterna skärmstarr, kärrfibbla, kärrdunört och knoppvitmossa. Generellt är kunskapen om källorna låg och skulle behöva kartläggas och dokumenteras bättre. Så vitt kännt saknas ingrepp som medför negativ påverkan på naturtypen.Generell beskrivning av naturtypenTill naturtypen hör källor och fattiga till intermediära källkärr som påverkas av ständigt strömmande grundvatten. Små källbäckar kan förekomma. Vegetationen är särpräglad och förekommer ofta fläckvis vid källorna och bäckarna. Trädskiktet kan variera mellan 0-100 %. Naturtypens utbredning är vanligtvis liten och förekommer främst i boreal region. Källmiljöerna har en speciell flora och fauna som varierar med vattnets mineralsammansättning och krontäckningen i området. Naturtypen förutsätter ständig tillgång på strömmande grundvatten och är beroende av opåverkad hydrologi och hydrokemi. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Exempel på typiska arter för naturtypen: bäckbräsma, trindstarr, gullpudra, källdunört, källarv, källgräsmossa, kalkkällmossa, källpraktmossa, klyvbladsvitmossa och dunmossa.Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel, trampskador och annat markslitage. Källor och källkärr med ljuskrävande arter är känsliga för igenväxning. Naturtypen är känslig för fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen Källor och källkärr (7160), ska vara minst 0,15 ha. Naturtypen ska bestå av ett flertal källor, små bäckstråk och mindre källkärr, vilka är insprängda i sumpskog av naturskogskaraktär eller förekommer i mer eller mindre öppna rikkärr. Naturtypens hydrologi och hydrokemi ska vara intakt och präglas av en kontinuerlig tillförsel av strömmande källvatten. Mänskliga ingrepp som t.ex. diken ska inte förekomma. Där skogen omsluter källor och källkärr ska skogen formas av naturliga processer och ha ett flerskiktat trädskikt med förekomst av gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Källorna och källkärren ska ha en representativ källpåverkad flora och fauna. Täta bestånd med vass eller annan igenväxningsvegetation ska saknas eller endast förekomma i begränsad omfattning. Källorna och källkärrens trädskikt kan variera från 0-100 % krontäckning. Källor och källkärr med ljuskrävande arter bör inte ha en trädtäckning över 30 %. Förekomsten av typiska arter av mossor och kärlväxter kan variera beroende på källan/källkärrets karaktär, men förekomsten bör vara minst ”tämligen allmän”.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 12 av 25SidaNegativ påverkanRisken för negativ påverkan på områdets källor och källkärr bedöms vara förhållandevis låg. Många av de faktorer som kan påverka naturtypen negativt är regerade i naturreservatets föreskrifter. Därtill är det viktigt att källor och källkärr som riskerar att växa igen i öppna rikkärr sköts för att de ska bibehålla eller utveckla sina naturvärden.Naturtypen riskerar generellt att påverkas negativt av följande faktorer: -Dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom dämning av närliggande vattendrag kan påverka naturtypens hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation. -Igenväxning. Vissa källor och källkärr ligger i miljöer som tidigare har hävdats. Ökad beskuggning kan vara negativt för naturtypens flora beroende på vilka arter som förekommer i källan/källkärret. Utebliven hävd kan leda till igenväxning med buskar, sly och vass. Uteblivna naturliga störningar som t.ex. onaturliga variationer i vattenståndet kan också orsaka negativ påverkan vegetationssammansättningen. Igenväxning kan även ske på grund av det diffusa kvävenedfallet, vilket gör att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. Igenväxning kan också ske naturligt. Detta är vanligtvis en långsam process genom att träd och buskar successivt etablerar sig på myrarna.-Intensivt bete med tillhörande tramp kan skada källorna och källkärren.  -Skogsbilvägar. Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av myr kan både dess vegetation och hydrologin och/eller hydrokemin skadas. -Skogsbruk och andra verksamheter som innebär att angränsande fastmark avverkas kan innebära att näringsämnen läcker ut och att de hydrologiska förhållandena ändras. -Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada källorna och källkärren. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan skada vegetationen samt ha en negativ påverkan på hydrologin. -Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser utanför området kan också skada genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten. -Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar, master etc. kan förstöra eller skada naturtypen. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. -Utöver kvävenedfall kan andra luftföroreningar ha en negativ påverkan på myrarnas naturliga vegetationssammansättning.BevarandeåtgärderNaturtypen skulle behöva kartläggas och förekomst av typiska arter dokumenteras bättre. Avgränsningen av källor och källkärr kan dock vara svår då naturtypen ofta förekommer insprängt i andra naturtyper och att övergången mellan naturtyperna kan ske successivt eller att källorna och källkärren förekommer mosaikartat. Eventuellt finns källor och källkärr som ligger i tidigare mer öppna miljöer som skulle gynnas av att öppnas upp. I övrigt bedöms källorna och källkärren till stor del vara skyddade genom föreskrifterna till naturreservatet. Bevattningsuttaget från området är reglerat i vattendom, men källflödena i källorna bör hållas under uppsikt så att naturtypen inte påverkas negativt.För skötsel av källor och källkärr i öppna rikkärr, se naturtyp 7230. Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka hydrologi i området bör utföras med väl planerad hänsyn för att inte riskera att källorna påverkas negativt.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms sammantaget inte vara gynnsamt då det finns behov av röjning av vass och enstaka buskar vid källorna i rikkärren väster och sydväst om sjön. Flera källor i 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 13 av 25Sidaskogsmarken bedöms dock ha gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 14 av 25Sida7220 - Kalktuffkällor0,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI området finns flera källor med kalktuffbildning. Dessa finns söder och sydväst om Stora Gullakrokssjön. Av de dokumenterade källorna finns två i rikkärr och två i utvecklingsmark till lövsumpskog. Källorna är förhållandevis små, men mycket artrika, främst vad gäller mossor. Här finns typiska arter som kärrkniprot, kamtuffmossa, klotuffmossa, svartknoppmossa samt karaktärsarter som bäckbräsma, gullpudra, näbbstarr, kärrbryum, späd skorpionmossa och tuffkuddmossa. Karaktäristiskt för källorna är förekomst av kalktuff och i vissa källor finns enstaka exemplar av kransalger.Generell beskrivning av naturtypenNaturtypen omfattar källor med hårt, kalkrikt vatten där kalktuffbildning pågår. De kan finnas både i jordbruksmark, skogsmark och vara del av större myrkomplex. Källorna är oftast små och vegetationen domineras av mossor, särskilt tuffmossor. Naturtypen inkluderar både källmiljöer som är solexponerade och beskuggade av träd- och buskskikt. Källmiljöerna har en speciell flora och fauna som varierar med mineralsammansättning och krontäckningsgrad.Exempel på typiska arter för naturtypen: Kärrkniprot, tätört, glansvide, kärrlilja, källtuffmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa, kalkkällmossa och svartknoppmossa. Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel, trampskador och annat markslitage. Källor med ljuskrävande arter är känsliga för igenväxning. Naturtypen är känslig för fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen Kalktuffkällor (7220), ska vara minst 0,3 ha. Naturtypen ska bestå av ett flertal små källor, där några ligger insprängda i sumpskog av naturskogskaraktär och några i öppna rikkärr (krontäckning <30%). Naturtypens hydrologi och hydrokemi ska vara intakt och präglas av en kontinuerlig tillförsel av strömmande kalkrikt källvatten. Kalktuff ska förekomma i källorna. Mänskliga ingrepp som t.ex. diken ska inte förekomma. Där skogen omsluter källorna ska skogen formas av naturliga processer och ha ett flerskiktat trädskikt med förekomst av gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Källorna ska ha en representativ källpåverkad flora och fauna. Täta bestånd med vass eller annan igenväxningsvegetation ska saknas eller endast förekomma i mycket begränsad omfattning. Trädskiktet vid källorna kan variera från 0-100 % krontäckning. Källor med ljuskrävande arter bör inte ha ett trädskikt vars täckning överstiger 30 %. Förekomsten av typiska arter av mossor och kärlväxter kan variera beroende på källan/källkärrets karaktär, men förekomsten bör vara "allmän-riklig".Negativ påverkanRisken för negativ påverkan för kalktuffkällorna bedöms vara förhållandevis låg. Se vidare "negativ påverkan" för naturtyp 7160 och 7230.BevarandeåtgärderDe kalktuffkällor som ligger i rikkärr söder och sydväst om sjön gynnas av att återkommande skötsel för att bibehålla en öppen karaktär. Detta bör i första hand ske genom röjning av vass och slyvegetation vid behov. Se även "bevarandeåtgärder" för naturtyperna 7160 och 7230.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 15 av 25SidaBevarandetillståndSammantaget begöms kalktuffkällornas bevarandetillstånd inte vara gynnsamt, vilket beror på att bevarandetillståndet för rikkärren inte bedöms vara gynnsamt. Anledningen till att rikkärren inte har gynnsamt tillstånd beror på att det finns vassbestånd och slyvegetation som behöver röjas bort (noterades av Länsstyrelsen vid fältbesök 2018).



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 16 av 25Sida7230 - Rikkärr0,55 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningRikkärr finns på flera ställen kring Stora Gullakrokksjön. De största kärren ligger söder och sydost om sjön. Mellan de båda sjöarna finns även igenvuxen mark som klassats som utvecklingsmark till lövsumpskog eller rikkärr. Träd och buskskiktet varierar i de olika kärrytorna, men är förhållandevis glest. Bestånd med bladvass är vanligt förekommande. De sydliga kärren är extremrikkärr med tydlig påverkan från kalkrikt källvatten från källor och små bäckflöden. Här finns rikligt med kalktuff och kalktuffmossor i de övre delarna. De lägre belägna delarna ner mot sjön domineras av späd skorpionmossa med inslag av spjutmossa. I det sydöstra kärret är förekomsten av brunmossor är generellt god i hela kärret och vitmossor förekommer sparsamt. Kärret är helt öppet i de centrala delarna, men har ett glest trädskikt av gran, klibbal, tall och björk i de yttre delarna. I buskskiktet finns viden och brakved. Bladvass finns spritt i kärret men hålls tillbaka genom återkommande skötselinsatser. Kärret är väl hävdat genom återkommande röjning av vass och annan igenväxningsvegetation. Det väster om liggande rikkärret har ett tätare trädskikt, här är inslaget av vitmossor och tuvor större och förekomsten av brunmossor lägre. Vassbestånd av varierande täthet finns i hela kärret.Det lilla rikkärret i sydväst, norr om ovan beskrivna kärr, är öppet i de centrala delarna och ner mot sjön. Kärret är även här tydligt källpåverkat. Inslaget av kalk är sannolikt lägre i denna del då det endast finns små antydningar till kalktuffbildning. Vid en av källorna finns rikligt med dunmossa. Förekomsten av brunmossor är mycket god, inslaget av vitmossor är generellt sparsamt, men ökar mot kärrets kanter. Större delen av kärret är glest bevuxet med vass, vassen tätnar mot kanterna, speciellt mot norr. I kärrets brynzoner växer gran, björk, al och enstaka tall. Flera källstråk och inslag av järnockra finns i kärret.I nordvästra delen av Stora Gullakrokssjön finns även en mindre yta med öppet rikkärr. Detta kärr är rikligt bevuxet med vass och inslaget av brunmossor är lägre än i de söder om liggande kärren. Källpåverkan är tydlig även i detta kärr. Av rikkärrsmossor kan nämnas späd skorpionmossa, fetbålmossa och myruddmossa. Förekomsten av den negativa indikatorn spjutmossa är riklig. Sammantaget har följande typiska arter påträffats i områdets rikkärr tätört, näbbstarr, axag, slåtterblomma, ängsnycklar, kamtuffmossa, kalkkällmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, fetbålmossa, myruddmossa och bandpraktmossa. Bland övriga arter kan nämnas karaktärsarterna nålstarr, purpurvitmossa och guldspärrmossa samt arterna knoppvitmossa, ängsvädd, blodrot, kärrfräken, älggräs, flaskstarr, kärrfibbla, blåtåtel och vattenklöver. Utöver en rik moss- och kärlväxtflora finns en mycket rik molluskfauna. Här finns bland annat förekomst av de två mycket sällsynta och rödlistade arterna kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka, vilka är prioriterade arter för området. Inga ingrepp med negativ påverkan på rikkärren är kända. Endast rikkärret i sydost har sköts genom återkommande röjningsinsatser av vass och igenväxningsvegetation sedan bildandet av naturreservatet 1999. Det är oklart hur skötseln av de andra rikkärren har sett ut tidigare.   Generell beskrivning av naturtypenRikkärr är artrika, öppna eller skogsklädda myrar med hög mineralhalt och ett högt pH, mellan 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 17 av 25Sida6-8. Rikkärr har en mycket speciell flora och fauna och hyser många specialiserade arter, varav flertalet hotade. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i kalkhaltiga marker. Bottenskiktet byggs upp av brunmossor eller i vissa fall vitmossor. Många rikkärr i södra Sverige har hävdats genom ängsbruk och betesdrift, vilket har påverkat vegetationens sammansättning. Rikkärren kan variera från helt öppna till trädklädda samt att vissa är naturligt öppna, medan andra är beroende av röjning, slåtter eller bete. De rikkärr som idag inte betas växer ofta igen till sumpskog. 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. Exempel på typiska arter för naturtypen är: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa, korvskorpmossa, källtuffmossa, röd skorpionmossa samt späd skorpionmossa.Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning av myrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av karaktäristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av rikkärr (7230) ska vara minst 0,5 hektar, fördelad på flera ytor kring Stora Gullakrokssjön. Rikkärren ska påverkas av framspringande källvatten och röjning av vass och annan igenväxningsvegetation vid behov. Flerårig, skadlig ansamling av förna eller igenväxningsvegetation ska inte finnas i kärren. Kärren ska vara naturligt näringsfattiga, tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och 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. Det ska finnas ett ständigt tillflöde framspringande grundvatten (källpåverkan) under hela året. Kärren ska vara öppna till glest bevuxna med träd och buskar (krontäckning < 30%). Bland buskarna ska det förekomma inslag av viden. Partier med tuvor av starr och gräs ska förekomma. Täta bestånd av vass och annan igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte finnas. Bottenskiktet ska ha allmän till riklig förekomst av brunmossor och tuffmossor (gäller kärren i söder) men inslag av vitmossor förekommer. Typiska arter bland mossor och kärlväxter samt andra kalkgynnade arter ska förekomma allmänt till rikligt. En rik molluskfauna med förekomst av de prioriterade arterna kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka ska finnas.Negativ påverkanDe mest aktuella faktorerna som kan orsaka negativ påverkan på rikkärren i området är:-Otillräcklig eller utebliven hävd som kan leda till igenväxning och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. -Bete kan vara skadligt för flora och fauna i blöta och källpåverkade rikkärr med känslig mossflora och förekomst av skyddsvärda snäckor då de kan trampas sönder. Bete kan även leda till att örterna (framförallt skyddsvärda orkidéer) äts upp och inte hinner fröa av sig. -Alltför kraftig röjning av träd och buskar kan missgynna arter som är beroende av dessa strukturer. Blommande och bärande buskar är exempelvis viktiga för många insekter och videbuskar har en viktig funktion som kalkkälla för snäckor.-Uppgrävning eller plockning av orkidéer eller andra sällsynta och/eller fridlysta arter, vilkaflera är typiska för rikkärr och källmiljöer.-Tillskottsutfodring av betesdjuren eller sambete på gödslad vall kan indirekt näringstillförsel 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 18 av 25Sidatill marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.-Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka områdets hydrologi, t.ex. dikningar, dämningar eller anläggande av vägar i anslutning till området.-Kvävenedfall kan göra att naturtypens vegetationssammansättning förändras medresultat att täckningsgraden av för rikkärr karaktäristiska arter minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. Surt nedfall är även en riskfaktor mot rikkärren och källmiljöerna.Generellt kan naturtypen även påverkas negativt av följande faktorer:-Förändrad hydrologi och hydrokemi är generellt ett av de största hoten mot rikkärr ochkällmiljöer. Alla former av dikning och andra markavvattnande åtgärder i och utanför områdetkan utgöra en risk för områdets naturtyper och arter.-Gödsling och våtmarkskalkning skadar den naturliga artsammansättningen i rikkärr ochkällmiljöer.-Näringsläckage från angränsande jordbruksmark.-Körning med skogsmaskiner eller andra terrängfordon t.ex. fyrhjuling kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) påverka de känsliga kärr- och källmiljöera negativt.-Skogsplantering, exploatering eller på annat sätt ändrad markanvändning.-Igenväxning av närliggande hävdade rikkärr och källmiljöer är även negativt för områdets naturtyper och arter då det försvårar för spridning av arter mellan områden.BevarandeåtgärderRikkärren och dess källmiljöer är till stor del skyddad genom de föreskrifter som finns till naturreservatet. Därtill bidrar naturreservatet till att hävden av rikkärren upprätthålls i vissa delar. Enligt gällande skötselplan ska endast återkommande skötselinsatser ske i rikkärret i sydost. Önskvärt vorde dock att utföra skötselinsatser i form av vassröjning samt enstaka röjning av sly och buskar även i de andra kärrytorna för att gynna dess flora.Skötsel -De blöta, källpåverkade rikkärren söder och väster om Stora Gullakrokssjön bör hållas öppna. Källpåverkan bidrar till att öppethålla vissa delar av kärren, men därtill kan det finnas behov av kompletterande skötsel för att motverka igenväxning. Förslagsvis röjs vass, sly och annan igenväxningsvegetation med några års mellanrum. Generellt gäller att skötseln bör vara av sådan omfattning att igenväxning av sly och täta vassbestånd motverkas och ingen skadlig ansamling av förna sker.-Enstaka äldre träd och buskar kan lämnas i kärren. Det är viktigt att det finns videbuskar i kärren då de är en kalkkälla för de skyddsvärda snäckorna.-Vid problem med täta vassbestånd behövs årliga insatser i form av vassröjning tills vassen försvunnit eller minskat i kärret. Vanligtvis är det lämpligt med vassröjning kring midsommar då mycket av vassens näring finns lagrad i bladmassan.-Eventuellt kan sensommarslåtter vara aktuellt i något kärr för att gynna örtrikflora. Slåttern bör då ske efter fröspridning.-Vid sen slåtter (slutet av augusti-mitten av september) kan avslagen vegetation forslas bort direkt från kärret. Vid tidigare slåtter bör avslagen vegetation (örter och gräs) om möjligt ligga kvar och torka under några dagar. På så sätt möjliggörs fröspridningen av orkidéer och andra värdefulla kärlväxter. Efter några dagars torkning samlas den torkade vegetationen ihop och forslas sedan bort från den slåttrade ytan. Vid enbart röjning av vedartad vegetation och vass bör slagen vegetation forslas bort så snart som möjligt. Uttransport ska ske för hand eller med lätt fordon som inte orsakar markskador eller påverkan på hydrologin i området. Det är viktigt att ta bort så mycket som möjligt av den slagna vegetationen. Det uttransporterade materialet kan eventuellt läggs i högar utanför den slagna ytan, på en lägre nivå än själva kärret, så att kväveläckage från den slagna vegetationen inte hamnar i kärret. Alternativt att den slagna vegetationen körs bort från området. Det viktiga är att ingen av de utpekade naturtyperna eller arterna tar skada.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 19 av 25Sida-Bete ses som en mindre lämplig skötselmetod i dessa rikkärr då de är mycket blöta och det finns risk för att känslig flora och snäckor tar skada genom bete och tramp.BevarandetillståndBevarandetillståndet för rikkärren bedöms sammantaget inte vara gynnsamt, vilket beror på att det finns vassbestånd och slyvegetation som behöver röjas bort i vissa kärrpartier. Vid fältbesök våren 2018 var rikkärret i sydost mycket väl hävdat. Det väster om liggande rikkärret skulle behöva röjas på vass, enstaka buskar och eventuellt något träd för att öka ljusinsläppet till bottenskiktet. De två norrom liggande rikkärren skulle gynnas av vassröjning, speciellt det nordligaste liggande rikkärret.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 20 av 25Sida9080 - Lövsumpskog3,18 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningLövsumpskog finns utmed hela Stora Gullakrokssjöns västra och södra sida samt i ett område sydost om sjön. Lövsumpskogarnas trädskikt består av björk, klibbal och barrträd i varierande ålder. Kring de äldsta träden som finns i de östra delarna, men även i vissa partier i västra delen, syns en tydlig sockelbildning. Marken är i de östra delarna är genomgående källpåverkad med bäckar, hålor och källsprång. Här finns det enda ytliga tillflödet till Stora Gullakrokssjön. Markvegetationen utmed sjöns västra sida består av gles bladvass, hampflockel, videört, älgört, kärrfibbla, strätta, starrarter, träjon och majbräken. Även här finns källor och källpåverkadebäckflöden. I bäckarna finns bäckveronika och i de övre delarna mot fastmarken finns gullpudra, lundstjärnblomma och skärmstarr. I lövsumpskogarna på sjöns östra sida finns hampflockel, korallrot, skogsknipprot, humleblomster, åkermynta och gyttrad taggsvamp. Vid basinventering av skogarna i området (2009) visade det sig att inget av skogsbestånden uppfyllde kriterierna för naturtypen. Andelen gamla träd och förekomsten av död ved var generellt för låg och i vissa bestånd, främst de öster om Stora Gullakrokssjön, fanns tydlig påverkan från skogsbruk och dike. Större del av skogsbestånden på sjöns västra sida klassades som utvecklingsmark till lövsumpskog, vilken på sikt i takt med skogens åldrande kan utvecklas till naturtyp. Idag finns därför ingen inrapporterad areal för naturtypen lövsumpskog för detta område.Generell beskrivning av naturtypenLövsumpskog beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad på 50-100%, varav lövträd som ask och triviallöv utgör minst 50% av grundytan. Videarter kan förekomma både i träd- och buskskiktet. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen. Naturtypen förekommer på frisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen och översvämningar är vanligt. Sumpskog förekommer både på mineraljord och på torvmarker. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står ofta på socklar. Skogen kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Vanligtvis formas skogen av naturliga störningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser för att upprätthålla naturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan under perioder befinna sig i yngre successionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Exempel på typiska arter för naturtypen: missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn, piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett och entita. 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. Sumpskogsmiljöer som ofta är skuggiga-halvskuggiga och har arter som är anpassade till denna fuktiga, skuggiga miljö kan även vara känsliga för kraftig solexponering. Fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter är också ett hot mot naturtypen.BevarandemålArealen Lövsumpskog (9080) ska vara minst x hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 21 av 25Sidaomkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa störningar som t.ex. översvämningar, insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen i området. 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 sumpskogen ska finnas. Lövsumpskogen ska var påverkad av källor och källflöden och ha ett fuktigt mikroklimat. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: klibbal och björk (allmänt-rikligt) samt andra inhemska lövträd (enstaka-tämligen allmänt). Inslag av gran kan förekomma. Gran, buskar och sly/ungträd ska dock inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla lövträden i beståndet. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i beståndet.Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd (allmänt-rikligt); träd med sockelbildning (tämligen allmänt); död ved i olika former såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt-rikligt). Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.OBS! Hur stor del av utvecklingsmarken som kommer att utvecklas till lövsumpskog är osäkert i dagsläget och målarealen bör därför uppdateras längre fram när skogen åldrats ytterligare.Negativ påverkanDe mest aktuella faktorerna som kan orsaka negativ påverkan på lövsumpskogarna i området är:-Inväxning av gran som konkurrerar med lövträden.-Älg och annat vilt kan försvåra föryngring av lövträd.-Vattenuttag för bevattning av mark utanför området som kan påverka lövsumpskogarnas hydrologi.-Luftföroreningar och ökat kvävenedfall kan skada den känsliga epifytfloran av mossor, lavaroch svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.Generellt kan naturtypen även påverkas negativt av följande faktorer:-Dikning eller andra verksamheter som stör den naturliga hydrologin i området.-Alla typer av produktionsinriktat skogsbruk; avverkning, blädning, gallring, röjning,buskröjning, plantering, etc. Framröjning av grova lövträd som tidigare stått öppet ochbortröjning av gran som konkurrerar med lövträden är dock inte ett hot om det görs på rätt sätti naturvårdande syfte.-Åtgärder som skadar fältskiktet som t.ex. transporter, grävning, schaktning, tippning ochtäktverksamhet.-Markexploatering som t.ex. framdragande av ledningar, uppförande av byggnad och väg.-Tillförsel av gödningsämnen, aska eller kalk, vilket förändrar naturtypernas naturligaartsammansättning.-Införsel av främmande arter.BevarandeåtgärderFlera av de riskfaktorer som kan orsaka negativ påverkan på lövsumpskogarna är reglerade i föreskrifterna till befintligt naturreservat. Exempelvis förbjuds stora hot som skogsbruk, exploatering och markavvattning i området. Det finns dock en bevattningsdom som tillåter visst vattenuttag från området. Risken för negativ påverkan på hydrologin och vegetationen bedöms därför som liten. I övrigt gäller att lövsumpskogen i huvudsak ska lämnas för fri utveckling. Vid risk för att 



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 22 av 25Sidagranen konkurrerar ut lövträd och missgynnar lövsumpskogens karaktäristiska flora bör gran röjas bort. Ett visst graninslag är dock naturligt i naturtypen.BevarandetillståndIdag (2018) finns endast utvecklingsmark till lövsumpskog i området. På sikt i takt med skogens åldrande bedöms strora delar av utvecklingsmarken kunna utvecklas till naturtyp.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 23 av 25Sida1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeriArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningFörsta kända fyndet av kalkkärrsgrynsnäcka vid Gullakrokssjöarna är från 1976. År 2007 gjordes en ny inventering av mollusker i området och arten återfanns i rikkärret sydväst om Stora Gullakroksjöns södra ände. Kalkkärrsgrynsnäckan är en mycket liten snäcka, cirka 1-2 mm stor. Snäcka lever i öppna rikkärr. Den viktigaste miljön för arten är extremrikkärr. Arten förekommer även i kalkfuktängar och sällsynt i rikare stråk i mosselaggar och i gles sumpskog. Ofta hittar man arten i svagt sluttande områden med rörligt grundvatten. Förekomsterna är ofta koncentrerade till små partier av lämplig kärryta. Arten är fuktighetskrävande och hittas främst i mossrika och ständigt fuktiga partier, gärna där det finns tuvor av axag eller lågväxta starrarter som exempelvis näbbstarr. De ädla lövträden alm, lönn, ask, lind och sälg är även gynnsamma för arten då de anrikar kalcium som är lättillgängligt för de kalkberoende snäckorna. Kalkkärrsgrynsnäckan är starkt spridningsbegränsad och avståndet för normal spridning uppskattas till några få meter. Långdistansspridning sker förmodligen främst via större däggdjur (t.ex. rådjur) och fåglar. Vertigo-arterna är p.g.a. begränsade spridningsförmåga sannolikt goda indikatorer på lång kontinuitet av halvöppna förhållanden med stabilt mikroklimat. Kalkkärrsgrynsnäckan förekommer i isolerade förekomster i trakter med kalkhaltig mark i så väl Sverige som i Europa. I Sverige är arten sällsynt och påträffas i spridda, ofta isolerade förekomster från Skåne till Torne Lappmark. Arten är känsliga för förändrad hydrologi och hydrokemi, ändrade näringsförhållanden, igenväxning, försurning, markslitage (t.ex. på grund av intensivt bete) och störning av myrens torv bildning.BevarandemålKalkkärrsgrynsnäcka ska förekomma i området. Arealen lämplig livsmiljö, öppna rikkärr, ska vara minst 0,5 ha. För beskrivning av livsmiljö se bevarandemål för 7230.Negativ påverkanSe "negativ påverkan" för rikkärr 7230.BevarandeåtgärderSe "bevarandeåtgärder" för rikkärr 7230.BevarandetillståndKalkkärrsgrynsnäckan noterades i ett av rikkärren vid Länsstyrelsens inventering av snäckor 2007. Att få ett faktiskt mått på antalet kalkkärrsgrynsnäckor i ett område bedöms vara omöjligt då snäckorna är mycket små och svåra att hitta. Riktad inventering till lämpliga miljöer i kombination med bedömning av arealen lämplig livsmiljö i området bör därför ligga till grund för bedömningen av artens bevarandetillstånd. Arten är mycket stationär och bedöms finnas kvar i området, men när rikkärren i området inte bedöms ha gynnsamt tillstånd, bedöms även bevarandetillståndet för kalkkärrsgrynsnäckan vara icke gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-12979-2018 24 av 25Sida1015 - Otandad grynsnäcka, Vertigo genesiiArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningÅr 2007 genomförde Länsstyrelsen en inventering av snäckor i rikkärr inom länets arbete med åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Ett flertal för rikkärr intressanta snäckor hittades då i området, däribland den skyddsvärda arten otandad grynsnäcka. Arten återfanns i rikkärret sydväst om Stora Gullakroksjöns södra ände, samma rikkärr som kalkkärrsgrynsnäckan påträffades. Otandad grynsnäcka är tidigare inte funnen i området, men kan mycket väl ha funnits där tidigare. Otandad grynsnäckan är en mycket liten snäcka, cirka 1-2 mm stor. Snäckan lever nästan uteslutande i rikkärr. Den förekommer i öppna kärrmiljöer och har inte påträffats i skogklädda kärr. En stor majoritet av de kärr där arten förkommer är soligena, dvs. sluttande kärr eller backmyrar. Ofta är miljöerna mycket blöta. Arten förekommer främst i fjällkedjan och i Jämtlands kalkområden, men det finns några reliktpopulationer i Väster- och Östergötland. Många av lokalerna utanför fjällkedjan har källflöden med kallt vatten, vilket understryker förekomsternas reliktkaraktär. I Väster- och Östergötlands rikkärr uppträder arten speciellt talrikt i anslutning till sådana källpartier. Måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som upprätthåller solinsläpp och påverkan på fältskikt, är gynnsamt för arten förutsatt att slitaget inte blir alltför omfattande. Arten förekommer ofta i mosskuddar och tuvor av axag och lågvuxna starrar. Arten sprider sig ytterst långsamt, i storleksordningen några få meter per år, vilket innebär att den är hänvisad till just den våtmark där den lever. Långdistansspridning sker dock sporadiskt, sannolikt med fåglar. Vertigo-arterna är p.g.a. begränsade spridningsförmåga sannolikt goda indikatorer på lång kontinuitet av halvöppna förhållanden med stabilt mikroklimat. Otandad grynsnäcka är känsliga för förändrad hydrologi och hydrokemi, ändrade näringsförhållanden, igenväxning, försurning och markslitage (t.ex. på grund av intensivt bete).BevarandemålOtandad grynsnäckan ska förekomma i området. Arealen lämplig livsmiljö, öppna rikkärr, ska vara minst 0,5 ha. För beskrivning av lämplig livsmiljö se bevarandemål för rikkärr (7230).Negativ påverkanSe "negativ påverkan" för rikkärr 7230.BevarandeåtgärderSe "bevarandeåtgärder" för rikkärr 7230.BevarandetillståndOtandad grynsnäcka noterades i ett av rikkärren vid Länsstyrelsens inventering av snäckor 2007. Att få ett faktiskt mått på antalet grynsnäckor i ett område bedöms vara omöjligt då snäckorna är mycket små och svåra att hitta. Riktad inventering till lämpliga miljöer i kombination med bedömning av arealen lämplig livsmiljö i området bör därför ligga till grund för bedömningen av artens bevarandetillstånd. Då arten är mycket stationär bedöms arten finnas kvar i området, men när rikkärren i området inte bedöms ha gynnsamt tillstånd, bedöms även bevarandetillståndet för otandad grynsnäckan vara icke gynnsamt.
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Natura 2000-naturtypskarta, Gullakrokssjöarna SE0540170
Skövde kommun

Gränsen för Natura 2000-området och naturreservatet Gullakrokssjöarna sammanfaller.
Största delen av utvecklingsmarken kan på sikt utvecklas till lövsumpskog, mindre delar 
kan eventuellt bli rikkärr. Inom utvecklingsmarken finns flera källor och källkärr (naturtyp 7160)
ytterligare kalktuffkällor (naturtyp 7220) än de som finns på kartan kan också finnas. 
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