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Bevarandeplan
för Natura 2000-område
SE0540331 Myrhulta mosse

.lst.s
EU:s medlemsländer bygger upp ett s.k. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som
kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och växter krymper i snabb takt
och många arter hotas av utrotning. Länderna i EU samarbetar därför för att försöka bevara det europeiska växt- och djurlivet. Arbetet grundas på två EU-direktiv,
fågeldirektivet och art- och habitatdirektiet.

Natura 2000-områden i Västra Götalands län
I Västra Götalands län finns 408 av regeringen beslutade Natura 2000-områden (t.o.m. år
2004) som sammanlagt har en yta av cirka 240 900 hektar. Avsikten med områdena är att
bevara speciella, i EU direktiven bestämda naturtyper och arter. I länet förekommer 54 av
dessa naturtyper och 95 djur- och växtarter. Arbetet med att utse områden har pågått sedan
EU-inträdet 1995. Naturtyperna kan sammanfattas i följande kategorier och täcker cirka
hälften av den totala ytan.


Berg / hällmark, 3 800 ha



Våtmark / hed, 14 218 ha



Odlingsmark / hed, 3 506 ha



Sötvatten, 21 567 ha



Lövskog, 5 248 ha



Sötvatten, Vättern, 60 000 ha



Barrskog, 8 475 ha



Hav / kust, 25 304 ha

Bevarandeplanen
Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Den ger en beskrivning av
området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad
som krävs för att de ska finnas kvar. Planen ska också underlätta vid tillståndsprövningar
enligt miljöbalken. Bevarandeplaner utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen som även är
ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan dock revideras när
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den sägs vara ett "levande dokument". Det är därför aldrig för sent att bidra med kunskap och synpunkter, kontakta gärna
Länsstyrelsen. När bevarandeplanen ändras medför det att den måste fastställas på nytt.
Markägare och andra berörda ges då nytt tillfälle att lämna synpunkter om ändringarna är
av betydelse.
Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada Natura 2000-områdenas värden krävs tillstånd för verksamheter eller
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför Natura 2000-området (regleras av miljöbalken). Då det kan vara
svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör man samråda med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåtgärd ska istället samråd hållas med skogsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas.
Mer information
Länsstyrelsen – www.lansstyrelsen.se/vastragotaland - Telefon 031-60 50 00 vx. - E-post:

natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Skogsstyrelsen - www.skogsstyrelsen.se- Telefon 036-35 93 00vx. - E-post:
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se

Om lagstiftningen som Natura 2000 bygger på

§

Ett Natura 2000-områdes juridiska status bestäms av flera paragrafer i miljöbalken. Förutom bestämmelser om områdesskydd och tillståndsprövning enligt 7 kap. miljöbalken är Natura 2000områden även riksintresseområden enligt 4 kap. 1 och 8 §§ i miljöbalken, vilket innebär att Natura
2000-bestämmelserna får en tydlig koppling till en rad andra lagar som rör markanvändning. Bestämmelser som rör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), tillsyn och ersättningsfrågor m.m. i
Natura 2000-områden finns även i miljöbalkens kapitel 6:1 och 7, 11:9, 17:3, 19:2, 21:7, 29:4 och
31:4 och 5 kap. MB samt i förordningen om områdesskydd (1998:1252).
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0540331 Myrhulta mosse
Kommun: Töreboda, Karlsborg
Områdets totala areal: 1118,8 ha

Områdestyp: SCI, SPA

Biogeografisk region: Boreal
Naturtyper och arter som måste bevaras i området:
* Anger att arten eller naturtypen är prioriterad och anses vara av särskilt stort intresse inom EU.

3160 - Dystrofa sjöar och småvatten
7110 - Högmossar*
7140 - Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
9010 - Västlig taiga*
91D0 - Skogbevuxen myr*
A094 Fiskgjuse
A108 - Tjäder
A127 - Trana
A140 - Ljungpipare
A166 Grönbena

Bevarandesyfte
Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som finns i området (se
förteckningen) ska bevaras långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till att upprätthålla s.k.
gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Det här området utgör därför en
viktig del i det ekologiska nätverk av områden som Natura 2000 bygger på.
Det främsta bevarandesyftet i detta område är att bevara ett stort, sammanhängande komplex av
öppen myr, trädbevuxen myr, sumpskogar och fastmarksholmar med äldre barrskog. Med
intakta myrmiljöer och delvis intakta hydrologiska funktioner.
I maj 2006 förklarade regeringen området som särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet och
föreslog att det även skulle ingå som ett område av gemenskapsintresse enligt art- och
habitatdirektivet.

Beskrivning av området
Myrhulta mosse ligger i Töreboda och Karlsborgs kommuner nordost om Töreboda. Det är f d
Skaraborgs läns näst största myrkomplex och området upptar en yta på drygt 1100 ha. Myrhulta
mosse är en kombination av ett stort och hydrologiskt förhållandevis opåverkat
sammanhängande komplex av öppen myr, bevuxen myr, sumpskog och fastmarksholmar med
äldre barrskog. Området hyser en rad skyddsvärda arter, representativa intakta myrmiljöer och
delvis intakta hydrologiska funktioner.
Höjdvariationerna inom området är små men mossen utgör i sig en vattendelare. Området
avvattnas både norrut till Hovaån och söderut till sjön Viken. Hydrologin är ställvis påverkad
av den dikning som skett, huvudsakligen för att kunna odla intilliggande mark och/eller för att
öka skogstillväxten.
Berggrunden består i huvudsak av olika gnejser och graniter men det finns också ett
grönstensstråk kring Myrhult i öster. Här och var går berget i dagen, annars finns här
huvudsakligen morän på fastmarken och en stor del av mossen utgörs av torv.
Myrkomplexet består av välvda, excentriska och sluttande mossar varvat med både fastmatteoch lösmattekärr. De flesta kärrtyperna är fattigkärr men även något rikare kärrtyper
förekommer i de östra delarna. I kanterna finns tallmossevegetation. Fastmarken utmed
mossarnas kanter och på fastmarksholmarna domineras av äldre tallskog av ristyp och är i
varierande grad påverkad av skogsbruk. Vattenmiljöer förekommer främst i form av ett flertal
mindre gölar i ren torvmark med gungflyvegetation samt en lite större humusrik sjö.
Floran är artrik och representativ för naturtyperna och det geografiska läget. Dessutom finns
flera nordliga arter som t ex klotstarr och vitstarr, östliga arter som skvattram, västliga som
hedsäv och mer sällsynta arter som myggblomster, mossnycklar och sumpnycklar.
Vitmossfloran är artrik med minst 24 olika arter inom området, bl a den nordliga arten
björnvitmossa. Även bland lavar och svampar finns flera nordliga arter representerade.
Mossen hyser ett rikt fågelliv, med ett stort antal häckande fåglar. Här finns bl a ljungpipare,
grönbena, trana och enkelbeckasin och flera andra ovanligare arter finns uppgivna från tidigare
inventeringar. Kunskapen om skogshönsens status i området är tämligen bristfällig. Orre
bedöms vara relativt frekvent i området. I södra delen finns tjäderbiotoper där tjädern har setts
spela, medan uppgifter om järpe saknas helt och hållet.
Bevarandemål
Exempel på uppföljningsbara bevarandemål beskrivs under respektive naturtyp och art.
Markägarförhållanden
Privat, statligt
Vad kan påverka negativt
Det största hotet mot områdets naturvärden idag är den avvattning som sker via olika grävda
diken. Därför finns det, i det nyligen beslutade naturreservatets föreskrifter, förbud mot att dika,
skyddsdika, rensa diken, kulvertera dike, lägga igen dike, dämma eller utföra någon annan
åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållande. Föreskriften utgör inte hinder att rensa
de diken som norrifrån rinner till Svartsjön.
Generellt sett kan de utpekade naturtyperna och arterna påverkas negativt av nedanstående
åtgärder. Detta regleras i naturreservatsbeslutet.
-skogsbruksåtgärder i skogsnaturtyperna ( tex avverkning, gallring, röjning, markberedning,
plantering, sådd)
-borttagande eller upparbetande av vindfällen och döda träd.

-byggande av vägar (omfattar även skogsbilvägar), järnvägar etc.
-framförande av motorfordon så att körskador uppstår i de utpekade naturtyperna.
-kalkning, gödsling, spridning av aska eller bekämpningsmedel.
-inplantering av främmande djur- och växtarter.
Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till våtmarksområdet och som påverkar
vattenförhållandena i våtmarken. Sådana ingrepp kan vara:
-dikning
-dämning
-täktverksamhet, schaktning, grävning
-avverkningar på fastmarksholmar och närliggande fastmark i anslutning till
våtmarksnaturtyperna om de skadar de biologiskt viktiga kantzonerna eller leder till att näring
läcker ut i myren.
-jakt på tjäder.
Andra typer av påverkan som kan utgöra hot är det diffusa nedfallet av kväve och andra
luftföroreningar. Framförallt kvävenedfallet kan misstänkas skapa förutsättningar för en
igenväxning av öppna mosseytor.
Se också rubriken ”negativ påverkan” under respektive naturtyp och art.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap
28 a § miljöbalken).
Området är även skyddat som naturreservat. Området ska skötas enligt den beslutade
skötselplanen. Det mesta skogen lämnas till fri utveckling. Bortröjning av växtliga tallar på de
öppna mosseytorna och igenläggning av några av dikena ska göras. Se den beslutade
skötselplanen för detaljer.
Bevarandestatus
Bevarandestatusen för skogen är god. Våtmarkens har bitvis restaureringsstatus på grund av den
påverkade hydrologin.
Uppföljning av naturtyper och arter
De i bevarandeplanen angivna målen ska följas upp.
Bevarandemålen följs upp med olika tidsintervall beroende på vilken naturtyp eller art som
berörs. Naturtyper som inte kräver skötsel följs upp stickprovsvis med glesa tidsintervall liksom
arter som till exempel förekommer på många lokaler eller som inte är hotade i så hög grad.
Samtliga områden ska följas upp om de innehåller arter och naturtyper som är sällsynta, särskilt
viktiga för biologisk mångfald eller kräver regelbunden skötsel.

Dokumentation
*Allvin, U. 1986: Fågelmyr eller objekt för brytning av energitorv ? Resultatet av SIOF:s
ornitologiska myrinventering. Grus årg. 12. *Andersson, Leif. 1999: Förslag till gräns för
område i och runt Myrhulta mosse som bör ges särskilt skydd. Pro Natura. 1999-05-17.
*Karlsborgs kommun. 1991: Översiktsplan Karlsborgs kommun. Del 1 & 2. Antagen av
kommunfullmäktige 1991-10-29. *Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1987: Naturvårdsprogram
för Skaraborgs län. *Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 1991: Våtmarker i Skaraborgs län del 1
och 2. *Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2006: Beslut om bildande av naturreservatet
Myrhulta mosse i Töreboda och Karlsborgs kommuner. *Naturvårdsverket. 1991: Områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Rapport 3771. *Naturvårdsverket. 1992: Områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Beskrivningar. Rapport 4037. *Naturvårdsverket.
1994: Myrskyddsplan för Sverige. J Lonnstad & M Löfroth. *Naturvårdsverket. 1997a: Ängsoch hagmarker i Sverige. Rapport 4819. Stockholm. *Skogsvårdsstyrelsen 1990:
Naturvårdsinriktad skogsbruksplan för Myrhulta mosse. Myrhulta mosse i Älgarås socken.
Beskrivningar inkl karta. *Skogsvårdsstyrelsen 1994: Nyckelbiotoper. Registerblad från
nyckelbiotops-inventeringen i Myrhulta. Bo Kindbom. *Töreboda kommun. 1992:
Översiktsplan 1991. Antagen av kommunfullmäktige 1992-06-15.

Naturtyper, djur- och växtarter som speciellt måste bevaras i området

3160 Dystrofa sjöar och småvatten
Beskrivning:

Svartsjön och några mindre gölar utgör den här naturtypen. De branta
torvkanterna i Svartsjöns strandzoner tyder på att sjön tidigare haft en högre
vattennivå. I sydvästra kanten av sjön finns en gammal bäverhydda och i
utloppet finns bäverfällen. Diken mynnar i sjön i främst västra, norra och
nordöstra delarna. Bredkaveldun vid dikesmynningarna i nordöst tyder
eventuellt på viss påverkan av avlopp. Arealen 3160 i Myrhulta mosse är 9
hektar.
Generellt sett utgörs naturtypen av naturliga sjöar och vattensamlingar med
av torv eller humussyror brunfärgat vatten. Sjöarna omges i regel av
gungflyn med såväl vertikal som horisontell torvtillväxt och med en
zonering i vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH 3-6.
Naturtypen är känslig för förändringar i hydrologi och förändringar i
strukturen i strandzonen. Den är också känslig för förändringar i den
naturliga vattenståndsfluktationen och främmande arter samt en påtaglig
minskning av de typiska arterna.

Bevarandemål:

Areal
-Arealen av naturtypen ska vara minst 9 hektar.
Struktur och funktion
-Strandzonen ska vara opåverkad av skogsbruk.

Negativ påverkan:

Generellt sett kan naturtypen påverkas negativt av:
-Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi och
struktur i strandzonen, kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av
organiskt material.
-Reglering. Regleringen kan medföra onaturliga vattennivåer och
fluktuationer. Överdämning och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion,
försumpning och/eller igenväxning i strandzonen. Regleringskonstruktioner
utgör dessutom ofta vandringshinder.
-Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk
kontaminering.
-Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller
annan verksamhet.
-Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter.
Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura
förhållanden.
-Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan
orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag.
Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan orsaka
vandringshinder.
-Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage
av bl a humusämnen och partiklar. Kan medföra grumling och igenslamning
av bottnar.
-Försurning – antropogen belastning av försurande ämnen kan innebära en
onaturlig sänkning av sjöns pH.

Bevarandeåtgärder:

Området är skyddat som naturreservat.

Bevarandestatus:

Troligen god.

Uppföljning:

Naturtypen ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
naturvårdsverket tar fram.

7110 Högmossar*
Beskrivning:

Högmosse är den vanligaste naturtypen i området. Arealen högmosse är
nästan 604 hektar.
Generellt omfattar naturtypen 7110 tydligt välvda mossar som har höjt sig
över omgivningen och utvecklat ett öppet eller trädklätt mosseplan.
Krontäckningen är normalt mindre än 30 %, men högmossar/partier med
högre krontäckning förekommer (dock mindre än 100 %). Hela den
hydrologiska enheten inkluderas i habitatet, det vill säga mosseplanet samt
omgivande laggkärr och randskog som ofta finns mellan mosseplanet och
laggen. Gölar, höljor, strängar, tuvor, dråg och andra typer av
vattenmosaiker kan förekomma i högmossekomplexet och förstärker
naturvärdena med sin närvaro. Mosseplanet får sin vattenförsörjning endast
genom direkt nederbörd. Därmed blir näringshalten och pH-värdet mycket
låga, vilket gör miljön artfattig. Naturtypen har en flerårig vegetation som
ofta domineras av ris och vitmossor. Vegetationen ska spegla vad som är
normalt för ett hydrologiskt intakt högmosseplan. Myrens hydrologi och
hydrokemi får inte vara starkt generellt påverkad av mänskliga ingrepp.
Torvproduktion sker, men nettotillväxten kan ha upphört tillfälligt till följd
av t.ex. brand, atmosfäriskt nedfall eller klimatvariationer.
Tre undergrupper av naturtypen kan urskiljas: -Öppna mosseplan
(krontäckning 0-30%), -Trädklädda mosseplan och delar av mosse
(krontäckning 30-100%) och -Laggkärr (krontäckning 0-100%).
[Lagg = smala, öppna eller beskogade, blötare parti som omger en
högmosse, gölar = permanenta, mindre vattensamlingar, höljor = det lägre
liggande partiet mellan tuvor eller strängar på en mosse, strängar =
långsmala partier i våtmarken som är högre än sin omgivning, tuvor =
vegetationstäckt upphöjd torvbildning, dråg = område med betydligt
kraftigare vattenföring, men som alltid är mer eller mindre täckt av
vegetation och ej djupt nedskuret i torven, till skillnad från en bäck.]
Naturtypen är känslig för förändrade hydrologiska och hydrokemiska
förhållanden, näringstillförsel, förändringar i proportionerna mellan olika
arter i botten- och fältskikt samt för en påtaglig minskning av
populationerna av de typiska arterna.

Bevarandemål:

Areal
-Arealen högmossar ska vara minst 603 hektar.
Struktur och funktion
-Trädskiktets täckningsgrad ska vara mindre än 30 % på minst 470 ha.
-Mindre störd hydrologi genom att de diken som ska sättas igen enligt
skötselplanen, sätts igen.
Typiska arter
-De typiska kärlväxtarterna och mossarterna ska inte minska.

Negativ påverkan:

Generellt sett kan naturtypen påverkas negativt av:
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på
vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller
fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på naturtypen.
-Torvbrytning
-Anläggninga av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan skada
hydrologin och/eller hydrokemin i området.
-Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och
närliggande fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på
myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet kan ge
drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande
spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada
habitatet genom luftburet nedfall eller genom transport med tillrinnande
vatten.
-Ökad kvävenedfall gör att naturtypens vegetationssammansättning
förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs,
buskar och träd ökar.
-Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan
förstöra eller skada naturtypen.

Bevarandeåtgärder:

Området är skyddat som naturreservat. Röjning av växtliga tallar, röjning av
vedartad vegetation och igenläggning och dämning av diken ska göras i
enlighet med den beslutade skötselplanen.

Bevarandestatus:

Bitvis påverkad hydrologi, men mestadels god.

Uppföljning:

Naturtypen ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
naturvårdsverket tar fram.

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
Beskrivning:

Kärrmiljöerna och de svagt välvda mossarna i området består av den här
naturtypen. Arealen 7140 är drygt 241 hektar.
Generellt gäller för naturtypen 7140 att den utgörs av öppna eller mycket
glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, fattigkärr,
intermediära kärr och gungflyn.
Naturtypen är känslig för förändrade hydrologiska och hydrokemiska
förhållanden, näringstillförsel samt för en påtaglig minskning av
populationerna av de typiska arterna.

Bevarandemål:

Areal
-Arealen öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn ska vara minst 241 hektar.
Struktur och funktion
-Trädskiktets täckningsgrad ska vara mindre än 30 % i hela naturtypen.
-Mindre störd hydrologi genom att de diken som ska sättas igen enligt
skötselplanen, sätts igen.
Typiska arter
De typiska kärlväxtarterna och mossarterna ska inte minska.

Negativ påverkan:

Generellt sett kan naturtypen påverkas negativt av:
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi
och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på
vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller
fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på naturtypen.
-Torvbrytning
-Anläggninga av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan skada
hydrologin och/eller hydrokemin i området.
-Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och
närliggande fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på
myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet kan ge
drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande
spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada
habitatet genom luftburet nedfall eller genom transport med tillrinnande
vatten.
-Ökad kvävenedfall gör att naturtypens vegetationssammansättning
förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs,
buskar och träd ökar.
-Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan
förstöra eller skada naturtypen.

Bevarandeåtgärder:

Området är skyddat som naturreservat. Röjning av växtliga tallar, röjning av
vedartad vegetation och igenläggning och dämning av diken ska göras i
enlighet med den beslutade skötselplanen.

Bevarandestatus:

Bitvis påverkad hydrologi, men mestadels god.

Uppföljning:

Naturtypen ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
naturvårdsverket tar fram.

9010 Västlig taiga*
Beskrivning:

Äldre barrnaturskog i området som inte växer på torvmark är den här
naturtypen. 63 hektar 9010 finns i området.
Generellt gäller för naturtypen att den utgörs av naturliga, gamla, boreala
och hemiboreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt
efter brand eller omfattande stormfällningar, ”naturskog” eller
”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som fått
behålla en stor del av den naturliga skogens artsammansättning,
åldersvariation och ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss
mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig
omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotade arter bland
mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). Brand präglade
förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade arter är
beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier.
Undergrupper:
A. naturlig, gammal granskog
B. naturlig, gammal tallskog
C. naturlig, gammal blandskog
D. naturlig, gammal triviallövskog
E. nyligen brända områden (brandfält)
F. yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.
Naturtypen är känslig för bruten skoglig kontinuitet. En viktig förutsättning
för naturtypen är en kontinuitet av träd där det har skapats en naturlig
åldersdifferentiering och artsammansättning.
En annan viktig förutsättning är naturlig dynamik, vilket omfattar
störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och brand.
Naturtypen är känslig på brist på substrat för vedlevande insekter,
svamparter och lavar. Exempel på substrat är död ved i olika
nedbrytningsfaser, gamla och grova träd, bränd ved och lövträd. Västlig
taiga är också känslig för störd hydrologi i angränsande sumpskogar och
myrmarker. Populationerna av de typiska arterna får inte minska påtagligt.

Bevarandemål:

Areal
-Arealen västlig taiga ska vara minst 63 ha.
Struktur och funktion
-Trädskiktet ska domineras av inhemska barrträd. Trädslag av utländskt
ursprung (t.ex. contortatall och olika ädelgranar) får inte finnas i området.
-Mängden död ved ska inte minska.
-Mindre störd hydrologi genom att de diken som ska sättas igen enligt
skötselplanen, sätts igen.
Typiska arter
-De typiska kärlväxts- och moss-, lav- och fågelarterna ska inte minska.

Negativ påverkan:

Generellt sett kan naturtypen påverkas negativt av:
-Olika former skogsbruk i eller i anslutning till naturtypen. Det leder till
brist på gamla träd, död ved etc. – se Förutsättningar för gynnsam
bevarandestatus.
Exempel på skogsbruksåtgärder är :
Avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning, plantering,
sådd, markberedning etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar som
krävs för områdets skötsel.)
-Transporter om de ger upphov till körskador.
-Dikning
-Anläggande av skogsbilvägar. Det kan fragmentera området och medföra
att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.
-Fragmentering det vill säga området blir isolerat från andra naturskogar så
att arter inte kan sprida sig.
-Brist på bränder kan ge minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett
hot för många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret
med efterföljande vegetationsförändringar.
-Kvävenedfall kan skapa eutrofiering, med negativa effekter på lavar m.m.
-Exploatering för samhällsbyggande av olika former.
-Viltbete kan hindra lövföryngring.

Bevarandeåtgärder:

Området är skyddat som naturrreservat. Inga skötselåtgärder behövs.

Bevarandestatus:

Gynnsamt.

Uppföljning:

Naturtypen ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
naturvårdsverket tar fram.

91D0 Skogbevuxen myr*
Beskrivning:

Områdets tallmossar hör till den här naturtypen. I området finns cirka 98
hektar 91D0.
Generellt gäller för naturtypen att den utgörs av myrar som är skogbevuxna
med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara minst 25 %.
Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de skogbeväxta kärren får
ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare krontäckning räknas de till
sumpskog. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr
och vitmossarter.
Naturtypen är känslig för bruten skoglig kontinuitet. En viktig förutsättning
för naturtypen är en kontinuitet av träd där det har skapats en naturlig
åldersdifferentiering och artsammansättning.
En annan viktig förutsättning är naturlig dynamik, vilket omfattar
störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och brand.
Naturtypen är känslig på brist på substrat för vedlevande insekter,
svamparter och lavar. Exempel på substrat är död ved i olika
nedbrytningsfaser. En viktig förutsättning för naturtypen är att hydrologin är
opåverkad och att de typiska arternas populationer inte minskar påtagligt.

Bevarandemål:

-Arealen skogsbevuxen myr ska vara minst 98 hektar.
Struktur och funktion
Trädskiktet ska domineras av inhemska barrträd och trädslag av utländskt
ursprung (t.ex. contortatall och olika ädelgranar) får inte finnas i området.
-Mängden död ved får inte minska.
-Mindre störd hydrologi genom att de diken som ska sättas igen enligt
skötselplanen, sätts igen.

Typiska arter
-De typiska kärlväxts- och mossarterna ska inte minska.
Negativ påverkan:

Generellt sett kan naturtypen påverkas negativt av:
-Alla former av produktionsskogsbruk i eller i anslutning till naturtypen.
Större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt
leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen.
Skogsbruk kan inte bedrivas utan att naturtypens karaktäristiska arter hotas.
Exempel på skogsbruksåtgärder är :
Avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning, plantering,
sådd, markberedning etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar som
krävs för områdets skötsel.)
-Transporter om de ger upphov till körskador.
-Dikning.
-Anläggande av skogsbilvägar kan fragmentera området och kan medföra att
hydrologin i skogsområdet kan förstöras.
-Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar.
-Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i
ett vattendrag.
-Ökad nedfall av kväve, vilket kan förändra näringsstatusen och
artsammansättningen i fältskiktet med minskat antal vitmossor och ökad
andel gräs, buskar och träd.
-Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i området kan ge
förändringar på vegetationens artsammansättning.
-Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i angränsning till området
kan skada genom luftburet nedfall eller genom att vatten som försörjer
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.
-Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada
objektet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.

Bevarandeåtgärder:

Området är skyddat som naturreservat. Röjning av växtliga tallar och
igenläggning av diken ska genomföras i enlighet den beslutade
skötselplanen.

Bevarandestatus:

God, men bitvis påverkad hydrologi.

Uppföljning:

Naturtypen ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
naturvårdsverket tar fram.

A094 Fiskgjuse, Pandion haliaetus
Beskrivning:

Fiskgjuse är observerad i området, men någon häckfågelkartering har inte
genomförts.
Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt
hemområde (havsmiljö, insjöar, älvar, åar) eftersom födan nästan
uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligt gående fisk, ned till
maximalt en halv meters djup. Fiskgjusen fiskar i såväl näringsrika som
näringsfattiga sjöar liksom i större vattendrag och i grundare kustområden.
Jaktframgången kan dock minska avsevärt om vattnet är alltför grumligt. I
områden med enbart näringsfattiga sjöar kan sämre tillgång på fisk medföra
lägre reproduktion bl.a. beroende på att gjusarna måste jaga över större
arealer (längre bort från boplatsen). Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd
för sitt bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall (≥90%) där det stora
risboet byggs i toppen av plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås över
omgivningen. Enstaka bon kan placeras i kraftledningsstolpar, stora torn
eller på stora stenar i sjöar och vattendrag. Fiskgjusen är ofta
störningskänslig vid boplatsen. Fiskgjusen kan jaga upp till någon mil från
boplatsen. Den flyttar mellan Sverige och Västafrika söder om Sahara.

Bevarandemål:

Lämpliga boträd ska finnas i området.

Negativ påverkan:

Negativ påverkan:
Generellt sett kan fiskgjusen påverkas negativt av:
-Störningar vid boplatsen.
-Exponeringen för klorerade kolväten har minskat sedan 1970-talet då dessa
miljögifter orsakade en ökad fosterdödlighet och sönderruvning av ägg på
grund av skalförtunning. Emellertid tillkommer nya typer av miljögifter i
naturen vars effekter vi ännu vet litet om (t.ex. bromerade
flamskyddsmedel)
-Försurning av sjöar kan medföra sämre födotillgång samt en ökad
exponering för giftiga metaller.
Skogsavverkning utan hänsyn till fiskgjusens boträd eller presumtiva boträd
utgör en fara inom vissa områden, eftersom tillgången på lämpliga träd då
minskar.

Bevarandeåtgärder:

Lämpliga boträd i områdetär skyddade från avverkning eftersom området är
skyddat som naturreservat.
Fiskgjusen är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också
dess ägg och bon.

Bevarandestatus:

Ej bedömd. Mer kunskap om artens förekomst i området behövs för att
bevarandestatusen ska kunna bedömmas.

Uppföljning:

Arten ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
Naturvårdsverket och Artdatabanken tar fram.

A108 Tjäder, Tetrao urogallus
Beskrivning:

I sydväst finns mycket fina tjäderbiotoper och en större tjäderspelplats finns
vid Rödkritemossen. Under GF-konsults fältarbete år 2000 noterades en
tjäderhöna med kycklingar väster om Lilla Öna.
Generellt sett kräver tjädern större sammanhängande skogsområden för att
den skall finnas i livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara
uppfyllda. Således kräver arten vintertid förekomst av äldre successionsfaser
av talldominerade skogar (äter tallbarr och tallskott), medan den sommartid
påträffas i mycket varierande marker, allt från gammal bärrik skog (bl.a. är
blåbärsris viktigt) som till nyupptagna hyggen. Förekomsten av våtmarker är
en mycket betydelsefull faktor, då hönan under den tidiga våren till stor del
livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på proteinrika blad, blommor
och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att producera ägg.
Våtmarker är dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som under de
första levnadsveckorna livnär sig på insekter.
Sammanfattningsvis kan sägas att tjädern kräver stora sammanhängande
skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om successionsstadier
och våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt
traditionsbunden till speciella lekplatser. Tjädern är en stannfågel. Arten rör
sig normalt inom ett område i storleksordningen 25 km2.

Bevarandemål:

Arten ska finnas i området.

Negativ påverkan:

Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens fortlevnad. Tjädern
har emellertid starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i
södra och mellersta Sverige där betydande populationsnedgångar
konstaterats. Det allvarligaste hotet i skogsbrukslandskapet är de
förändringar som skett och fortfarande sker på landskapsnivå, t.ex.
fragmentering och tillkomsten av stora arealer med monokulturer av tall och
gran som aldrig tillåts bli biologiskt mogna. Jakt kan påverka populationen
negativt.

Bevarandeåtgärder:

Jakt på tjäder är förbjudet enligt förskrifterna i det beslutade naturreservatet.
Skogsbruk, dikning och andra åtgärder som kan skada skogen och
våtmarken är också förbjudna.

Bevarandestatus:

Gynnsam.

Uppföljning:

Arten ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
Naturvårdsverket och Artdatabanken tar fram.

A127 Trana, Grus grus
Beskrivning:

3 par tranor häckade på Myrhulta mosse när fågelfaunan inventerades av
Allvin 1986. I samband med GF-konsults fältarbete år 2000 observerades
tranor i området.
Generellt sett häckar tranan på sanka sjö- eller havsstränder, på våta
myrmarker, på vattensjuka hyggen omgärdade av sumpskog, vid större
slättsjöar, i öppna kärr, i sänkta sjöar och andra större eller mindre
våtmarker. Ett gemensamt krav, oavsett val av habitat, är att tranorna har
möjlighet att bygga boet oåtkomligt för marklevande rovdjur, dvs. alltid
omgärdat av vatten. Under häckningstid lever tranorna av rötter, skott och
andra vegetabilier samt insekter, blötdjur, grodor, småfisk m.m. Under
höstflyttningen är ungarna beroende av föräldrarnas vägledning. En stor
andel av tranorna övervintrar i korkeksmarker i Spanien.
Spridningsförmåga
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen
1 km2.
Tranan blir könsmogen vid 3-6 års ålder. Innan könsmognaden för
ungtranorna en kringflackande tillvaro och samlas ofta i stora flockar.
Tranorna övervintrar i Sydvästeuropa, främst i Spanien, men även i Portugal
och Frankrike samt i Nordafrika.

Bevarandemål:

Arten ska finnas i området.

Negativ påverkan:

För närvarande finns inget hot mot arten i Sverige. I det spanska
övervintringsområdet finns däremot vissa hot, främst avveckling av
korkeksodlingar.

Bevarandeåtgärder:

Tranan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också dess
ägg och bon. Området är skyddat som naturreservat.

Bevarandestatus:

Gynnsam.

Uppföljning:

Arten ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
Naturvårdsverket och Artdatabanken tar fram.

A140 Ljungpipare, Pluvialis apricaria
Beskrivning:

21 par ljungpipare häckade på Myrhulta mosse när fågelfaunan inventerades
av Allvin 1986. I samband med GF-konsults fältarbete år 2000 observerades
ljungpipare i området.
Generellt sett häckar ljungpiparen huvudsakligen i fyra olika miljöer. I norra
Sverige är det en karaktärsart på fjällhedar och lokalt även på större,
trädlösa myrar. I södra Sverige finns ett tynande bestånd på trädlösa
högmossar, samt ett tämligen starkt bestånd på Ölands alvar. Gemensamt för
de olika populationerna är kraven på stora öppna områden, med låg och
gärna något gles växtlighet.
Arten kräver stora sammanhängande öppna områden - ljungpiparen är
ytterligt sällsynt när den sammanhängande arealen öppen mark understiger
15 ha. Överstiger den öppna arealen 30 ha uppträder arten tämligen
regelbundet, men det är först när den sammanhängande arealen öppen mark
är större än 90 ha som arten finns på alla mossar. De häckande fåglarna
utnyttjar gärna närliggande åkrar under födosöket. I övervintringsområdet
uppehåller sig ljungpiparen på öppna jordbruksområden.
Spridningsförmåga
Arten hävdar revir och rör sig då huvudsakligen inom ett område i
storleksordningen 15-30 hektar.
Ljungpiparen övervintrar huvudsakligen i västra och sydvästra Europa.

Bevarandemål:

Arten ska finnas i området.

Negativ påverkan:

Generellt sett kan ljungpiparen påverkas negativt av:
-igenväxningen av öppna marker
-dikning och torrläggning av myrmark
-ökad förekomst av träd och högväxta ris på högmossar till följd av
atmosfäriskt nedfall av stora mängder kväve, minskad hävd av alvar och
ljunghedar samt fragmentering av öppna marker genom igenväxning.
-den minskade odlingen i södra Sveriges skogsbygder kan eventuellt
försvåra situationen för det sydliga beståndet, då den leder till sämre
födosöksförhållanden under den krävande äggläggningsperioden.

Bevarandeåtgärder:

Ljungpiparen är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller också
dess ägg och bon. Området är skyddat som naturreservat och förskrifter mot
utökad dikning finns.

Bevarandestatus:

Gynnsam.

Uppföljning:

Arten ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
Naturvårdsverket och Artdatabanken tar fram.

A166 Grönbena; Tringa glareola
Beskrivning:

7 par grönbenor häckade på Myrhulta mosse när fågelfaunan inventerades
av Allvin 1986. I samband med GF-konsults fältarbete år 2000 observerades
grönbenor i området.
Generellt är lämpliga häckningsmiljöer för grönbena sanka stränder längs
sjöar och vattendrag samt fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten
kräver tillgång på öppet vatten och dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i
områden med flarkmyrar.
De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande våtmarkspartier,
men arten häckar regelbundet även vid mindre skogsomgärdade myrar.
Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kusten samt vid olika
inlandsvåtmarker av öppen karaktär.
Spridningsförmåga
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen
1-5 km2.
Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika.

Bevarandemål:

Arten ska finnas i området.

Negativ påverkan:

Arten påverkas negativt av dikning av myrmark.

Bevarandeåtgärder:

Grönbenan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Området är skyddat som
naturreservat och föreskrifter mot utökad dikning finns.

Bevarandestatus:

Gynnsam.

Uppföljning:

Arten ska följas upp enligt de uppföljningsanvisningar som
Naturvårdsverket och Artdatabanken tar fram.
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