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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 habitat-direktiv. Syftet är 
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer 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 habitat- direktivets 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 
natur- typer, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska under- lätta 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 skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillstånds- plikt som gäller inom Natura 2000. 
 
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 
 

 
 
Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget 
skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer 
information. 

 
Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i 
miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före 
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information 
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 
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Områdets totala areal: 1723,7 ha

Kommun: Falköping, Skara, Vara

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-04-04

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-21

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: 2004-04-01,  regeringsbeslut M2002/3916/Na, pSCI: 2004-04-01, SCI: 2005-01-01, 
SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 
Staten (Naturvårdsverket och Sveaskog) samt privata markägare.

1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri

A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus

A104 - Järpe, Bonasa bonasia

A108 - Tjäder, Tetrao urogallus

A127 - Trana, Grus grus

A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria

A151 - Brushane, Philomachus pugnax

A166 - Grönbena, Tringa glareola

A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7110 - Högmossar

7140 - Öppna mossar och kärr

7230 - Rikkärr

9010 - Taiga

9080 - Lövsumpskog

91D0 - Skogsbevuxen myr
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Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden: Att bevara ett stort och till stor del orört mossekomplex med ett 
rikt fågelliv med bland annat en rad häckande och rastande våtmarksfåglar samt skogshöns. De 
mest prioriterade arterna är ljungpipare, grönbena, storspov, trana, enkelbeckasin, morkulla, 
skogssnäppa, orre, tjäder och järpe samt nattskärra. Vidare är det prioriterat att bevara rikkärr 
med rik förekomst av specialiserade kärlväxter och mossor samt den ovanliga 
kalkkärrsgrynsnäckan. 

Motivering: Rösjö mosse är ett av länets största mossekomplex, med ett flertal ingående 
våtmarkstyper. Myren har mycket höga ornitologiska värden, speciellt för häckande och rastande 
våtmarksfåglar. Därtill har området betydelse för ytterligare en rad fågelarter, däribland 
skogshöns (se listade arter ovan). Närheten till Hornborgasjön förstärker myrens betydelse som 
fågellokal. Rösjö mosse är lokalt påverkad av dikning men sett till sin helhet förhållandevis 
orörd och myrens ekologiska funktioner bedöms intakta. Vidare hyser Mårbysjöns ovanligt stora 
rikkärr höga naturvärden. Här finns artrik flora och fauna med flera krävande och sällsynta arter 
bland kärlväxter, mossor och mollusker. Rösjö mosse och Mårbysjön ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige, vilken omfattar landets mest skyddsvärda myrar. Natura 2000-området är utpekat både 
på grund av regelbunden förekomst av fågelarter i fågeldirektivets bilaga 1 samt förekomst av 
rastande, migrerande så kallade övriga våtmarksfåglar.  
     

Prioriterade åtgärder: 
- Skydda områdets hydrologi mot dränering, vattenreglering, torvtäkt, våtmarkskalkning och 
annan verksamhet som kan påverka hydrologi och hydrokemi negativt. 
- Att säkerställa förekomst av stora, öppna och ostörda myrmarker samt förekomst av 
skogbevuxna myrar och myrholmar av naturskogskvalitet samt skyddande kantzoner längs 

A224 - Nattskärra, Caprimulgus europaeus

A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix

Övriga arter som utgjort grund för utpekandet:

A005 - Skäggdopping, Podiceps cristatus

A036 - Knölsvan, Cygnus olor

A052 - Kricka, Anas crecca

A067 - Knipa, Bucephala clangula

A142 - Tofsvipa, Vanellus vanellu

A153 - Enkelbeckasin, Gallinago gallinago

A155 - Morkulla, Scolopax rusticola

A160 - Storspov, Numenius arquata

A165 - Skogssnäppa, Tringa ochropu
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våtmarken.
- Att förhindra att bestånd med lövsumpskog, skogbevuxen myr och taiga avverkas. 
- Att fortsätta hävda Mårbysjöns rikkärr genom slåtter och bete så att de hålls öppna och fria från 
igenväxningsvegetation. 
- Att slutföra pågående reservatsbildning för att på så sätt underlätta bevarandet av områdets 
naturvärden på lång sikt.

Beskrivning av området
Natura 2000-området Rösjö mosse och Mårbysjön är beläget cirka en mil sydväst om 
Hornborgasjön, cirka 14 km söder om Skara och 14 km nordväst om Falköping. Rösjö mosse är 
ett av länets största mossekomplex och omfattar cirka 2000 ha (vissa delar ligger utanför Natura 
2000-området). Mossekomplexet består av olika typer av våtmarker. En omfattande 
dikningsverksamhet under 1800-talets senare hälft har förändrat mossens hydrologi främst i de 
södra och östra delarna samt i dess kantzon, vilket har medfört att öppen myren har börjat växa 
igen i vissa delar. 

Två större tydligt välvda och öppna mossar, så kallade högmossar, dominerar de norra delarna av 
området. I söder och öster finns ett antal mindre och planare mossar samt stora kärr. Mitt i 
mossekomplexet ligger sjön Rösjön (sjön ligger dock utanför Natura 2000-området). 
Karaktäristiskt för myrkomplexet är mängden av myrholmar eller fastmarksholmar (öjor) vilka är 
bevuxna främst med tallskog, ibland förekommer också ädellövskog. Flera av de idag 
skogsklädda öjorna var tidigare bevuxna med ljunghed. Den största av holmarna är Storöjan där 
det finns partier med naturskog. Omgivningarna utgörs av flacka skogsmarker med modernt 
skogsbruk.

Området har ett rikt fågelliv med en rad häckande och rastande våtmarksfåglar samt ett antal 
övriga arter som exempelvis skogshöns. De två större, öppna mossarna i norr är mycket fågelrika 
med stora populationer av ljungpipare, grönbena, storspov, ängspiplärka och sydlig gulärla. 
Tidigare fanns en av länets största förekomster av orre, men antalet har minskat oroväckande de 
senaste 30 åren. I skogsområden häckar flera skogsberoende arter såsom flera arter av ugglor, 
skogshöns och nattskärra. Hornborgasjöns rastande tranor övernattar vissa år på mossen.

I nära anslutning till myrkomplexets nordöstra sida ligger sjön Mårbysjön. Sjön sänktes i slutet 
av 1800-talet varvid delar av sjöns botten blottades och rester av stubbar exponerades. I samband 
med sänkningen bildades ett märkligt rikkärr. Rikkärret är botaniskt mycket intressant med en rik 
flora och regionalt ovanliga mossor samt förekomst av den rödlistade kalkärrsgrynsnäckan. Runt 
Mårbysjön förekommer en bård med bladvass vilken hyser en del häckande våtmarksfåglar.

Väster om Rösjön och öster om Bastöna hembygdsgård finns en gammal hagmark. Gräsmarken 
hyser hävdgynnad flora och genom restaureringsinsatser i form av röjning av 
igenväxningsvegetation samt kontinuerlig hävd i form av slåtter och/eller bete bedöms 
gräsmarken ha potential att utvecklas till natura-naturtyp. 

Rösjö mosse och Mårbysjön är klass 1 objekt i våtmarksinventeringen samt listade i 
Myrskyddsplan för Sverige, där landets mest skyddsvärda myrmarker finns beskrivna och som 
syftar till att dessa ska bevaras. Vidare ligger området inom riksintresse för naturvård. Mårbysjön 
och dess kringliggande rikkärr och sumpskogar är skyddade som naturreservatet Mårbykärret. En 
del av Rösjö mosse blev naturreservat 2010. Utvidgning pågår för att inkludera hela Natura 2000-
området.

Vad kan påverka negativt
- Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarkerna och som påverkar 
vattenförhållandena i våtmarkerna är allvarliga hot. Sådana ingrepp kan vara dikning, 
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vattenreglering, torvtäkt, omfattande avverkningar, byggande av vägar (omfattar även 
skogsbilvägar) etc. Förändrade vattenförhållanden i våtmarkerna kan ge negativa konsekvenser 
på vegetation och torvbildning. Detta kan i sin tur påverka livsmiljöerna för utpekade fågelarter, 
men även andra djur negativt. Åtgärder som att återställa den tidigare naturliga hydrologin är 
dock inget hot, exempelvis igenläggning av diken. 
- Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada 
våtmarkerna och skogsmiljöerna. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan 
skada myrens vegetation samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
- Skogsbruk på eller i närområdet; avverkning av skogbevuxen myr, lövsumpskog eller taiga med 
naturskogskaraktär förstör naturtypernas naturliga strukturer, avverkning av fastmarksholmar och 
buffertzoner kan 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. Avverkning av skog på tidigare öppna myrholmar kan dock vara 
positivt för vissa fågelarter, exempelvis orre. Avverkning/röjning av skog av 
igenväxningskaraktär är vanilgtvis inget hot mot myrmarken.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av myrarna kan förutom påverkan på den 
fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i området. 
- Underhåll av befintliga vägar kan medföra negativ påverkan i form av störd hydrologi och 
hydrokemi och bör göras med försiktighet.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen på myren, men även skogsbestånden, 
kan ge drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser, exempelvis skogsgödsling, i naturtypens närhet kan också skada genom 
luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten. 
- Ökad våtdeposition av kväve gör att våtmarkernas vegetationssammansättning förändras med 
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. Ökat kvävenedfall 
har även en negativ påverkan på skogsbiotoperna av naturskogskaraktär där deras naturliga 
artsammansättning kan förändras och skogarna förtätas. 
- Exploateringar som vindkraftverk, större kraftledningar, master och torn både inom och i nära 
anslutning till våtmarken kan påverka områdets fågelfauna negativt, men beror av placering och 
får prövas från fall till fall. Även annan exploatering i form av exempelvis anläggningar kan 
direkt eller indirekt orsaka skada på utpekade naturtyper.
- Torvbrytning; vilket skadar både myrens naturliga strukturer och dess hydrologiska och 
hydrokemiska egenskaper och därmed livsmiljön för myrarnas karaktäristiska vegetation.
- Storskaligt friluftsliv kan påverka fågellivet negativt under häckningssäsong.
- Utebliven hävd av rikkärren leder till igenväxning och minskning av typiska arter i kärren.
- Jakt på orre, tjäder, järpe och morkulla.

Se även beskrivning av hotbild/negativ påverkan för respektive naturtyp och art.

Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
- Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett Natura 2000-område. 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).
- Ett fågelskyddskyddsområde bildat 1952 finns inom Natura 2000-området. Det omfattar ett 3 
600 ha stort område i den östra delen av mossen samt mark utanför mossen. Ändamålet med 
fågelskyddet är att skydda rastande tranor under vårflyttningen från 20/3 till 30/4.
- Riksintresse för naturvård (NRO 14097 Hornborgasjön, Bjurumområdet och Rösjömosse).
- Naturreservatet Mårbykärret, beslut 2013-07-01.
- Naturreservatet Rösjö mosse, beslut 2010-03-08. Reservatet omfattar ungeför halva Rösjö 
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mosse, reservatsbildning pågår för att skydda resterande del av området.
Det råder förbud mot markavvattning i hela länet samt att torvtäkt omfattas av tillstånds- 
respektive koncessionplikt.
- Strandskydd 100 m vid Mårbysjön.
- Utvidgat strandskydd (200 m) vid Rösjön.

Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Skydda områdets hydrologi mot dränering, vattenreglering, torvtäkt, våtmarkskalkning och 
annan verksamhet som kan påverka hydrologi och hydrokemi negativt. 
- Att säkerställa förekomst av stora, öppna och ostörda myrmarker samt förekomst av 
skogbevuxna myrar och myrholmar av naturskogskvalitet samt skyddande kantzoner längs 
våtmarken.
- Att förhindra att bestånd med lövsumpskog, skogbevuxen myr och taiga avverkas. 
- Att fortsätta hävda Mårbysjöns rikkärr genom slåtter och bete så att de hålls öppna och fria från 
igenväxningsvegetation. 
- Att slutföra pågående reservatsbildning av Rösjö mosse för att på så sätt underlätta bevarandet 
av Natura 2000-områdets naturvärden på lång sikt. 

Sammanfattning av skötselbehov: 
- Behov av inventering av befintliga diken och dess avvattnande effekt på våtmarkerna för att vid 
behov kunna genomföra åtgärder för att minska den negativa påverkan. 
- Befintliga diken bör om möjligt inte rensas. 
- Fortsatt hävd och restaurering av Mårbysjöns rikkärr för att upprätthålla och förstärka den rika 
floran och molluskfaunan. 
- För att gynna orrepopulationen vore det positivt att avverka vissa myrholmar som saknar 
naturskog för att få tillbaka en del av de ljunghedar som tidigare fanns på vissa holmar.
- Gynna lövträdsinslaget i området, speciellt med avseende på asp och björk. Detta gynnar ett 
flertal fågelarter däribland sparvuggla och skogshönsen. Vid behov kan exempelvis röjning eller 
ringbarkning av invandrande gran utföras i lövsumpskog (sker idag inom naturreservatet 
Mårbykärret).  
- Undvika avverkning av skogsbestånd som klassats som taiga, lövsumpskog eller skogbevuxen 
myr eller på annat sätt bedöms vara viktiga för fågelfaunan i området (se beskrivning för 
respektive fågelart). Det är viktigt att lämna en skydszon mot våtmarkerna både för att minska 
påverkan på myrens hydrologi och hydrokemi, men även för att gynna fågellivet.
- Igenväxningsvegetation som uppkommit till följd av befintliga diken kan med fördel röjas bort 
om de inte bedöms vara viktig livsmiljö för någon av de utpekade fågelarerna.
- Fortsätt hävd av gräsmarkerna vid Bastöna för att stärka den hävdgynnade floran.

Se även bevarandeåtgärder för respektive naturtyp och art.

Övrigt:
Efter att reservatsbildningen vid Rösjö mosse har slutförts och ytterligare inventering av området 
har genomförts bör uppdateringar av naturtyper och arter ske, samt eventuell ändring av Natura-
gränsen. Det är önskvärt att sjön inkluderas i Natura-området då flera av fåglarna är beroende av 
sjön som livsmiljö, alternativt att vissa av fågelarterna stryks från området.

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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av ett öppet mosseplan, randskog och laggkärr ska bibehållas. Välutvecklade 
hydromorfologiska strukturer så som tuvor, strängar, höljor och gölar ska finnas på 
mosseplanet. Randskogen ska på sikt utveckla naturskogskaraktär. Här ska exempelvis finnas 
ett skiktat trädbestånd dominerat av tall med god förekomst av gamla träd och död ved i olika 
former. Myrarnas närmsta omgivning ska domineras av skog som får utvecklas fritt. 
Igenväxningsvegetation i form av täta vassbestånd och kraftiga uppslag av tall och glasbjörk 
ska inte finnas. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska arter för 
naturtypen, som exempelvis rostvitmossa, rubinvitmossa, ullvitmossa, kallgräs, dystarr och 
vitag ska förekomma allmänt-rikligt och inte minska.

Negativ påverkan
Sammanfattningsvis kan följande orsaka negativ påverkan på naturtypen:
- Dikning och andra markavvattnande åtgärder
- Rensning av befintliga diken
- Kvävenedfall, gödsling och spridning av aska
- Våtmarkskalkning
- Torvbrytning
- Avverkning av skogbevuxen myr med naturskogskaraktär
- Körning med skogsmaskiner, fyrhjulingar eller andra terrängfordon.

För ytterligare beskrivning av negativ påverkan se "vad kan påverka negativt" på områdesnivå.

Bevarandeåtgärder
Delar av högmossarna ingår idag i naturreservatet Rösjö mosse, utvidgning av reservatet pågår 
för att inkludera hela Natura 2000-området. Befintliga diken med avvattnande effekt bör om 
möjligt tillåtas att växa igen alternativt läggas igen. Avverkning av en del myrholmar, så 
kallade öjor, som ej har naturskog vore gynnsamt för att återskapa ljunghedar och därmed 
främja orrepopulationen. Igenväxningsvegetation till följd av befintliga diken kan med fördel 
röjas bort förutsatt att de inte utgör viktig livsmiljö för någon av de utpekade fågelarterna.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Högmossarnas bevarandetillstånd är något oklart, men troligtvis inte gynnsamt. Mossarna är 
lokalt påverkade av äldre dikning. Påverkan från befintliga diken är dock oklar i vissa delar. 
Ytterligare inventering av de äldre dikena bör göras för att bedöma eventuella 
restaureringsbehov. Vidare är tillståndet för den skogbevuxna myren (randskogen) oklar i vissa 
delar. Här krävs ytterligare inventering för att bedöma förekomst av exempelvis gamla träd och 
död ved. Mossarnas ekologiska funktioner bedöms dock generellt som goda. Här finns en rik 
fågelfauna med fler typiska arter. Här häckar bland annat de typiska arterna grönbena, 
ljungpipare och storspov. Vidare finns här en för högmossar representativ flora bland mossor, 
lavar och kärlväxter. Igenväxningsvegetation förekommer dock i vissa delar.
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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 
antropogen påverkan. Torvbildning ska ske aktivt i myren. Bottenskiktet ska domineras av 
vitmossor, men inslag av brunmossor kan förekomma. Våtmarken ska vara öppna (< 30 % 
täckningsgrad), endast mindre grupper av träd och buskar ska förekomma. 
Igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Följande strukturer ska förekomma; fastmatta, 
mjukmatta, tuvor och diffusa strängar. Övergången till skogbevuxen myr och angränsande 
skogsmark kan vara flytande. För naturtypen främmande arter ska inte förekomma. 
Förekomsten av typiska kärlväxter och mossor ska vara allmänt-rikligt/riklig. Exempel på 
typiska arter som ska förkomma i området är Jungfru Marie nycklar, snip, krokvitmossa, 
lockvitmossa, sotvitmossa och röd glansvitmossa. Typiska arter av fåglar t.ex. ljungpipare, 
storspov och grönbena  ska förekomma i området. De öppna mosseytorna ska erbjuda goda 
förutsättningar för häckande och spelande fåglar.

Negativ påverkan
Sammanfattningsvis kan följande orsaka negativ påverkan på naturtypen:
- Dikning och andra markavvattnande åtgärder
- Rensning av befintliga diken
- Kvävenedfall, gödsling och spridning av aska
- Våtmarkskalkning
- Torvbrytning
- Körning med skogsmaskiner, fyrhjulingar eller andra terrängfordon.

För ytterligare beskrivning av negativ påverkan se områdesnivå.

Bevarandeåtgärder
Se bevarandeåtgärder för 7110.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för de öppna mossarna och kärren är något oklart. Myrarna är lokalt 
påverkade av äldre dikning och torvtäkt. Påverkan från befintliga diken är oklar i vissa delar. 
Ytterligare inventering av de äldre dikena bör göras för att bedöma eventuella 
restaureringsbehov. Trots viss påverkan finns en rik fågelfauna med fler typiska arter. Här 
häckar bland annat de typiska arterna grönbena, ljungpipare och storspov. Generellt finns en 
representativ flora bland mossor, lavar och kärlväxter, även om det i vissa delar förekommer 
igenväxningsvegetation på grund av dikningspåverkan i området.
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Typiska arter av kärlväxter såsom gräsull, majviva och tätört ska förekomma allmänt – rikligt. 
Bottenskiktet ska ha en allmän – riklig förekomst av typiska brunmossor, så som stor 
korvskorpinmossa, späd skorpinmossa och klotuffmossa. Inslag av vitmossor kan förekomma. 
En rik molluskfauna med de utpekade arterna kalkkärrsgrynsnäcka ska fortsättningsvis finnas i 
kärret.

Negativ påverkan
Då rikkärren vid Mårbysjön ligger inom naturreservat med syfte att bevara områdets 
rikkärrsmiljöer bedöms hotbilden generellt vara låg. De mest aktuella hoten utifrån områdets 
lokala förutsättningar bedöms vara:
- Förändrad hydrologi genom dikning, dikesrensning eller andra markavvattnande åtgärder i 
närheten av området, vilket kan påverka rikkärrens hydrologi och hydrokemi negativt.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypens närhet kan skada 
genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten, vilket kan skada den 
naturliga artsammansättningen.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med 
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.  

Generellt påverkas naturtypen negativt även av: 
- Utebliven eller felaktig hävd, vilket kan leda till igenväxning alternativt för högt markslitage, 
vilket i sin tur påverkar den naturliga artsammansättningen i kärret negativt. För höga 
djurtätheter kan leda till att rikkärrens strukturer förändras samtidigt som det i värsta fall kan 
leda till eutrofiering till följd av allt för stor tillförsel av urin och dynga från djuren. 
Stödutfodring i marker med rikkärr bör heller inte ske då det kan bidra till igenväxning.
- Gödsling och våtmarkskalkning skadar den naturliga artsammansättningen.
- Körning med skogsmaskiner eller andra tunga maskiner kan direkt och indirekt (avvattnande 
effekt) påverka kärren negativt.
- Exploatering och underhåll av vägar vilket direkt eller indirekt kan påverka naturtypen 
negativt.

Bevarandeåtgärder
Rikkärren vid Mårbysjön ligger inom naturreservatet Mårbykärret och kärren sköts enligt 
gällande skötselplan för reservatet.

Prioriterade bevarandeåtgärder för naturtypen, vilket även stämmer överens med gällande 
skötselplan för naturreservatet är:
- Att bevara kärrens hydrologi och hydrokemi.
- Att hålla rikkärren öppna genom slåtter och/eller bete och eventuellt kompletterande åtgärder 
i form av manuell röjning eller naturvårdsbränning.
- Den lilla rikkärret i söder som är något mer trädbevuxet än kärren i väster kan eventuellt 
klara sig utan skötselåtgärder då det är mycket blött. Det är dock viktigt att träd- och 
buskskiktet inte sluter sig för att rikkärrsarterna ska finns kvar. Om träd- och buskskiktet 
tenderar att sluta sig ska röjningsinsatser genomföras.

Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Statusen på de olika rikkärrsytorna i området varierar. Sammantaget bedöms dock ytterligare 
restaurerings- och skötselåtgärder vara nödvändiga för att naturtypen ska uppnå gynnsamt 
bevarandetillstånd. Ytterligare igenväxningsvegetation behöver röjas bort och de typiska 
arterna behöver mer tid för att kunna etablera och sprida sig i kärren. Den lilla igenvuxna 
rikkärrsytan i nord ost ska på sikt restaureras och arealen rikkärr öka.
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och flagellkvastmossa.

Negativ påverkan
Sammanfattningsvis kan följande orsaka negativ påverkan på naturtypen:
- Skogsbruk 
- Markavvattning
- Rensning av befintliga diken
- Kvävenedfall och gödsling
- Uteblivna naturliga störningar
- Kraftigt betestryck från vilt, vilket kan motverka föryngring av lövträd.

För ytterligare beskrivning av negativ påverkan se områdesnivå.

Bevarandeåtgärder
Stor del av taiga bestånden ingår i naturreservatet Rösjö mosse och är därmed skyddade från 
skogsbruksåtgärder och andra ingrepp. Utvidgning av Rösjö mosses reservat pågår för att 
inkludera hela Natura 2000-området. Avverkning av skogsbestånd klassade som taiga eller 
som har potential att utveckla taiga (naturskogskaraktär) bör regleras inom hela reservatet. 
Avverkning av en del myrholmar,så kallade öjor, som ej har naturskog vore gynnsamt för att 
återskapa ljunghedar och därmed främja orrepopulationen i området. I övrigt bör befintliga 
diken med avvattnande effekt om möjligt tillåtas att växa igen alternativt läggas igen.

Bevarandetillstånd
Större delen av taigan i området har inte gynnsamt tillstånd. I flera bestånd är mängden gamla 
träd och död ved allt för låg samt att mängden typiska arter skulle kunna vara högre. 
Länsstyrelsen bedömer dock att bestånden med tiden, genom att tillåtas att utvecklas fritt och 
formas av naturliga processer, kommer att kunna nå gynnsamt tillstånd. Förekomsten av 
typiska arter fågel bedöms generellt som god, men skulle även den kunna bli bättre.
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- Rensning av befintliga diken
- Kvävenedfall och gödsling
- Invasion av gran och främmande trädslag
- Uteblivna naturliga störningar
- Kraftigt betestryck från vilt kan motverka föryngring av lövträd.

För ytterligare beskrivning av negativ påverkan se områdesnivå.

Bevarandeåtgärder
Stor del av lövsumpskogen är skyddad inom naturreservatet Mårbykärret, ytterligare några 
mindre bestånd ingår i naturreservatet Rösjö mosse. Utvidgning av Rösjö mosses reservat 
pågår för att inkludera hela Natura 2000-området. Avverkning av lövsumpskog med 
naturskogskaraktär eller som har potential att utveckla naturskogskaraktär bör regleras inom 
hela reservatet. I övrigt bör befintliga diken med avvattnande effekt om möjligt tillåtas att växa 
igen alternativt läggas igen. Större inslag av gran bör röjas bort.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Kvalitén på lövsumpskogen i området varierar. Generellt bör andelen gamla träd och mängden 
död ved öka. Vissa diken kan eventuellt behöva åtgärdas (läggas igen) alternativt att de tillåtas 
växa igen. Sammantaget har lövsumpskogen i området inte gynnsamt tillstånd.
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- Torvbrytning
- Körning med skogsmaskiner, fyrhjulingar eller andra terrängfordon.

För ytterligare beskrivning av negativ påverkan se områdesnivå.

Bevarandeåtgärder
Delar av den skogbevuxna myren i området ingår idag i naturreservatet Rösjö mosse, 
utvidgning av reservatet pågår för att inkludera hela Natura 2000-området. Avverkning av 
skogbevuxen myr med naturskogskaraktär bör regleras inom reservatet. I övrigt bör befintliga 
diken med avvattnande effekt om möjligt tillåtas att växa igen alternativt läggas igen. 

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Den skogbevuxna myren inom området är av skiftande kvalitet. Flertalet bestånd är påverkade 
av dikning eller andra markavvattnade åtgärder. Trots detta finns det äldre bestånd med 
naturskogskvaliteér eller potential att utveckla naturskogskvaliteér. Ytterligare inventering av 
området behöver göras för att få en bättre bild av bevarandestatusen för de olika bestånden. 
Sammantaget är dock bevarandetillståndet inte gynnsamt för naturtypen i området, då flera 
bestånd inte har tillräcklig förekomst av strukturer som gamla träd och död ved i olika former. 
Länsstyrelsen bedömer dock att bestånden med tiden, genom att tillåtas att utvecklas fritt och 
formas av naturliga processer, kommer att kunna nå gynnsamt tillstånd.
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effekt) påverka kärren negativt.
- Exploatering och underhåll av vägar vilket direkt eller indirekt kan påverka naturtypen 
negativt.

Bevarandeåtgärder
Rikkärren vid Mårbysjön ligger inom naturreservatet Mårbykärret och kärren sköts enligt 
gällande skötselplan för reservatet.

Prioriterade bevarandeåtgärder för arten, vilket även stämmer överens med gällande 
skötselplan för naturreservatet är:
- Att bevara kärrens hydrologi och hydrokemi.
- Att hålla rikkärren öppna genom slåtter och/eller bete och eventuellt kompletterande åtgärder 
i form av manuell röjning eller naturvårdsbränning.
- Att se till att det finns tuvor av axag och starr i kärren.

Bevarandetillstånd
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. Länsstyrelsen inventerade snäckor i Mårbysjöns 
rikkärr 2007. Kalkkärrsgrynsnäckan påträffades i den öppna rikkärrsytan i sydvästra delen av 
kärret vid sjön. Den lilla rikkärrsytan där arten fanns vara väl hävdad. Statusen på de övriga 
rikkärrasytorna, varierade, men var generellt sett inte lika öppna som platsen där snäckan 
påträffades. I takt med fortsatt hävd och restaureringsåtgärder i kärren bedöms förutsättningen 
för kalkkärrsgrynsnäckan vara god i området. Artens spridningsförmåga är dock mycket 
begränsad, varför spridning av arten bedöms ta lång tid. Bevarandetillståndet bedöms inte vara 
gynnsamt med tanke på att livsmiljön i området är begränsad. Livsmiljön kommer dock på sikt 
att öka.
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artskyddsförordningen).
- Järpen är upptagen i Bilaga III i Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska vilda 
djur och växter samt deras naturliga miljö).

Övriga bevarandeåtgärder:
- Röjning och gallring bör ej förekomma i skogar med förekomst av järpe. Gallring av 
barrskog bör ej heller ske i områden i anslutning till alkärr eller andra lövträdsrika miljöer där 
arten födosöker.
- Lövinslag och lövskogar bör gynnas i områden med järpe.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Arten är svårinventerad, men lämpliga livsmiljöer för arten finns i området och arten ses 
sporadiskt i området. Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt.
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också förvaringen av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns angivna i 
artskyddsförordningen).
- Tjädern är upptagen i Bilaga II i Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska 
vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).

Övriga bevarandeåtgärder:
- Undvik avverkning av äldre barr- och blandskogar samt rena aspbestånd och sumpskogar.
- Eventuella spelplatser för tjäder bör i möjligaste mån lämnas intakta vid avverkningar. Går 
inte det bör åtminstone kilar av äldre skog in mot spelplatsens centrala delar lämnas orörda.
- Dikesrensning bör ej tillåtas i gamla, igenvuxna eller delvis igenvuxna diken.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Vid inventeringen av området 2005 påträffades ett flertal träd (natträd) som använts av tjäder. 
Flera av träden fanns på eller vid öjorna som låg i anslutning till tallmossar. Observationer av 
tjäderhäckning saknas från de senaste åren. Lämplig livsmiljö bedöms dock finnas i området. 
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt.
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tillstånd från Jordbruksverket.
- Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder förvaring av levande exemplar av trana.
- Tranan är upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen (konvention 
om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
- Tranan är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).
- Tranan är upptagen i AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement).

Övriga bevarandeåtgärder:
- Tranan är skygg vid sina boplatser och eventuella vandringsleder eller liknande bör dras på 
behörigt avstånd från boplatsområdet, minst 500 m i öppna miljöer som exempelvis myrmark. 
Över lag gäller det att inte störa tranorna under deras häckningsperiod eller vid deras 
övernattningsplatser.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för tranorna i området bedöms vara gynnsamt. Tranorna nyttjar området 
som både rastningsplats och häckningsplats. Antalet observationer av tranor genom åren är hög 
i Artportalen.
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- Ljungpiparen är upptagen i Bilaga III (skyddade djurarter) i Bernkonventionen (konvention 
om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).
- Ljungpiparen är upptagen i bilaga 2 i Bonnkonventionen (flyttande arter).
- Ljungpiparen listas i AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement).

Övriga bevarandeåtgärder:
- Röjning av befintliga diken bör om möjligt undvikas.
- Det är önskvärt att igenväxningsvegetation som inkräktar på de öppna myrmarkerna röjs bort 
vid behov.

Bevarandetillstånd
Uppgifter i Artportalen visar att ljungpiparna fortfarande nyttjar området. Hur många par som 
häckar idag är dock oklart. Lämplig livsmilö för arten förekommer i området. 
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt.
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Övriga bevarandeåtgärder:
- Undvik om möjligt rensning av befintliga diken.
- Det är önskvärt att igenväxningsvegetation som inkräktar på de öppna myrmarkerna röjs bort 
vid behov.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Lämpliga miljöer för både rast- och viloplats 
finns i området.
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Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Uppgifter i Artportalen visar att ljungpiparna fortfarande nyttjar området. Hur många par som 
häckar idag är dock oklart. Lämplig livsmilö för arten förekommer i området. 
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt.
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Bevarandetillstånd
Uppgifter i Artportalen tyder på att sparvugglan fortfarande häckar i området. 
Bevarandetillståndet för sparvuggla torde vara gynnsamt.
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- Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder import, export och försäljning av levande och 
döda exemplar av nattskärra, samt förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns 
angivna i artskyddsförordningen).
-Nattskärran är upptagen i Bilaga II (strikt skyddade djurarter) i Bernkonventionen (konvention 
om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö).

Övriga bevarandeåtgärder:
Generellt gynnas arten av åtgärder som skapar öppningar och luckor i skogen, till exempel 
skulle en rotation av avverkning, naturvårdsbränning och tallplanteringar kunna genomföras i 
större skogsområden i landskapet. I övrigt gäller att förhindra att gran övertar dominansen från 
tall i områden där tall är vanligast. Inte plantera med gran där tall tidigare har växt efter en 
avverkning. Vid naturvårdsbränning skall inte området planteras med barr utan området får 
utvecklas fritt.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Det finns ett flertal uppgifter i Artportalen som visar att nattskärra både häckar i och utanför 
området. Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt.
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artskyddsförordningen).
- Orren är upptagen i Bilaga III i Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska vilda 
djur och växter samt deras naturliga miljö).

Övriga bevarandeåtgärder:
Flera av öjorna/myrholmarna i området var förr öppna och fria från träd. Ljungen dominerade 
på dessa öjor och var mycket viktiga häcknings- och födosöksområden för orren. Önskvärt 
vore om en del av dessa igenvuxna hedar avverkas och återskapas till ljunghedar. Det är även 
önskvärt med ökad andel lövträd (främst björk) inom befintliga skogsbestånd.  I fall nya 
vandringsleder anläggs skall dessa inte ligga för nära orrens spelplatser.

Då orren är beroende av stora områden behövs sannolikt kompletterande åtgärder utanför 
området för att säkerställa en stabil population av orre i trakten. Detta kan exempelvis ske 
genom att  naturvårdshänsynen i produktionsskogarna planeras så att lövskog prioriteras, att 
luckiga, flerskiktade lövrika skogar tillåts existera samt att man regelbundet genomför 
naturvårdsbränningar som får utvecklas till lövbrännor.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Det finns fortfarande häckande och spelande orrar i området, men med tanke på den kraftiga 
minskningen sedan 1970-talet bedöms bevarandetillståndet inte vara gynnsamt i området.
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- Skäggdopping listas i AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement).

Övriga bevarandeåtgärder:
- Eventuella vandringsleder eller liknande bör planeras så att de inte stör fåglarna under 
häckningsperioden.

Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för skäggdopping i Rösjön är oklart. Observationer av häckande par 
saknas de senaste åren, någon riktad inventering har dock inte utförts, endast spontanbesök 
under häckningssäsongen. Arten skulle kunna vara förbisedd. Eventuellt kan tillgången på föda 
vara något låg i sjön och arten därför valt att häcka i någon annan sjö, exempelvis den mer 
näringsrika Hornborgasjön.
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Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för knölsvan i Rösjön är oklart. Observationer av häckande par saknas de 
senaste åren, någon riktad inventering har dock inte utförts, endast spontanbesök under 
häckningssäsongen. Eventuellt kan tillgången på föda vara något låg i sjön och arten därför 
valt att häcka i någon annan sjö, exempelvis den mer näringsrika Hornborgasjön.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Lämpliga miljöer för både häckning och viloplats 
finns i området. Artportalen bekräftar häckning vid Rösjön under 2015.
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Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Lämpliga miljöer för både häckning och rastplats 
finns i området. Artportalen bekräftar häckning vid Rösjön under 2015.
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Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Lämpliga häckningsmiljöer finns i området och 
rapporterade observationer i Artportalen bekräftar att arten häckar i området.
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Se även beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.

Bevarandetillstånd
Storspoven har tydligt minskat i landet. Sannolikt har arten minskat även här. Uppgifter i 
Artportalen visar dock att storspov förekommer i området, även om det är oklart hur många 
som häckar här idag. Lämplig häckningsmiljö bedöms förekomma i området. 
Bevarandetillståndet är oklart och inventering av arten behövs för att bedöma artens 
bevarandetillstånd.
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gynnsamt.
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