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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 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 skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 
 
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 
 

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

 
Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i 
miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före 
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information 
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 
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Områdets totala areal: 2,7 ha

Kommun: Skövde

Bevarandesyfte

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

Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Skåningstorpskärret är de prioriterade 
bevarandevärdena det öppna extremrikkärret och kalktuffkällorna med artrik flora och fauna med 
flera sällsynta och krävande arter. Även de utpekade arterna kalkkärrsgrynsnäcka och otandad 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-05-12

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-06-16

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Skövde kommun.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri

1015 - Otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7160 - Källor och källkärr

7220 - Kalktuffkällor

7230 - Rikkärr

9080 - Lövsumpskog

9160 - Näringsrik ekskog
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grynsnäcka som har sin livsmiljö i rikkärret och källmiljöerna, är prioriterade.

Motivering: Områdets rikkärr och kalktuffkällor har mycket höga naturvärden. Här finns flera 
sällsynta och krävande arter bland kärlväxter, mossor och mollusker. De prioriterade arterna 
kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka är sällsynta och rödlistade i landet. Området har 
klassats som mycket skyddsvärt i länets inventering av sällsynta grynsnäckor samt klassats 
mycket högt i länets våtmarksinventering. Vidare är rikkärr en hotad och prioriterad naturtyp 
inom naturvårdsarbetet både i Sverige och inom EU.

Prioriterade åtgärder: Att säkerställa att rikkärret och källorna hålls öppna och fria från 
igenväxningsvegetation samt att förhindra att områdets hydrologi och hydrokemi påverkas 
negativt.

Beskrivning av området

Natura 2000-området Skåningstorpskärret ligger strax norr om Skövde, nära väg 26, precis norr 
om kärnsjukhuset. Landskapet är kuperat och området ligger på en nordsluttning av glacifluviala 
lämningar. Centralt i området ligger ett extremrikkärr. Kärret får sin vattenförsörjning genom ett 
flertal källor utmed Billingens östra sluttning. Inom området finns även två kalkförande bäckar 
och ett mer tydligt källstråk. Den östra bäcken ligger i kärrets östra-nordöstra gräns och förenas i 
kärrets nedre/norra del med en västlig bäckfåra, vilken har sitt ursprung i källor högre upp i 
kärret, inom Natura-2000-området. I bäckarna förekommer gott om kransalger. Centralt i kärret 
går ett tydligt källstråk. Källorna och källkärren utgör en väsentlig del av av kärret sett till hela 
dess utbredning och håller det blött. Vattnets kalkhalt är så hög att aktiv tuffbildning förekommer 
(kalk fälls ut kring växtdelar). En tydlig kalktuffrygg förekommer i kärret, troligen har den 
bildats under helt andra hydrologiska förhållanden än dagens, troligen för ett antal 1000 år sedan. 

Kärrets centrala och västra del är öppen, med sparsamt inslag av träd och buskar. Generellt ökar 
förekomsten av buskar och träd mot kärrets ytterkanter. I kärrets centrala och södra del dominerar 
axag i fältskiktet, däremellan lågstarrspartier med inslag av blåtåtel. I väster ändrar kärret 
karaktär och blir mer kalkpåverkat och mer rikt på starrarter och inslaget av mossor som 
indikerar källpåverkan ökar. Den östra delen av kärret består till stor del av skogbevuxet rikkärr. 
Äldre kartor och rester från gammalt stängsel vittnar dock om att kärret har hävdats och varit mer 
öppet till större del. Sannolikt har kärret tidigare använts som både slåtter och betesmark. 
Extensivt bete med både nöt och häst har förekommit.   

Rikkärrets flora är mycket rik och omväxlande i såväl fält- som bottenskiktet. Vanligt 
förekommande kärlväxter är sumpnycklar, vaxnycklar, näbbstarr, nålstarr, ängsstarr, hirsstarr, 
slankstarr, vattenklöver, kärrfräken, tätört och gräsull. Ytterligare arter som förekommer är 
slåtterblomma, kärrknipprot, ängsnycklar, flugblomster och rosettjungfrulin. Bland mossor 
noteras exempelvis späd skorpionmossa, kamtuffmossa, kalkkällmossa, kalkkammossa, 
guldspärrmossa, gyllenmossa, praktflikmossa och purpurvitmossa.

Utöver en rik moss- och kärlväxtflora finns en mycket rik och varierad molluskfauna. I länets 
inventering av snäckor i rikkärr, 2007-2009, klassas Skåningstorpskärret som ett av de mest 
skyddsvärda rikkärren sett till molluskfaunan. Detta på grund av den varierade och mycket rika 
artsammansättningen där även flera ovanliga och hotade arter förekommer. I inventeringen 
dokumenterades bland annat rik förekomst av de två mycket sällsynta och rödlistade arterna 
kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka. Dessutom hittades den än mer sällsynta östliga 
tandsnäckan - vilket är det andra kända fyndet av arten i Västergötland.  

Kring rikkärret finns ek-hasselskog och sumpskog med inslag av torrare partier.
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Skåningstorpskärret blev naturreservat 1970 med syfte att bevara det artrika kärret med sin 
sällsynta flora. Skogen kring kärret togs med i reservatet som en skyddszon för att minska 
påverkan på kärret. År 1997 blev området Natura 2000-område. Området ligger även inom ett 
större område av riksintresse för naturvård.

Vad kan påverka negativt

I dagens förändrade landskap med en alltmer effektiv och intensiv markanvändning återstår 
endast ett fåtal hävdade gräsmarker och äldre skogsbestånd. Arterna knutna till dessa för en 
tynande tillvaro. Här listas några av de övergripande faktorer som kan påverka naturtyperna och 
arterna inom Natura 2000-området negativt. 

 - Markexploatering och annan förändring av markanvändningen i eller i angränsande områden 
kan påverka områdets naturvärden negativt. Exempel på detta är uppförande av väg eller 
byggnad, grävning, upplag och deponier (t.ex. jord, halmbalar hyggesrester som inte är av 
tillfällig art), dikning, schaktning, skogsplantering och täktverksamhet (ffa. torvbrytning). 
 - Förändringar i hydrologi och hydrokemi är generellt ett av de största hoten mot rikkärr och 

källmiljöer, men även övriga naturtyper. Alla former av dikning och andra markavvattnande 
åtgärder som tex. djupa körskador, i och utanför området kan utgöra en risk för områdets 
naturtyper och arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtyperna 
ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
- Gödsling kan påverka området negativt. Även indirekt näringstillförsel som t.ex. spridning av 
gödsel och bekämpningsmedel från omkringliggande jordbruks- eller skogsmarker kan påverka 
artsammansättningen negativt. 
 - Introduktion av för naturtypen främmande arter kan leda till negativa förändringar av 

strukturen och artsammansättningen i området.
 - På lång sikt kan fragmentering, det vill säga isolering av olika delområden, och alltför små 

populationer vara ett hot och leda till lokalt utdöende av vissa arter.
 - Luftföroreningar och kvävenedfall kan påverka många arter negativt, i synnerhet lavar och 

mossor. Ökad våtdeposition av kväve orsakar förändringar i vegetationssammansättning då 
andelen gräs, buskar och träd ökar. Surt nedfall är även ett hot mot rikkärret och källmiljöerna.
 - Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan direkt eller indirekt 

förstöra eller orsaka skada naturtyperna. 
 - Skogsbruk i närområdet; förändrar hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen 

mellan myren och fast mark. Avverkning av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage 
av näringsämnen som påverkar källmiljön.
 - Uppgrävning eller plockning av orkidéer eller andra sällsynta och/eller fridlysta arter, vilka 

flera är typiska för rikkäoch källmiljöer.

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. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara 
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.

Skydd:
- Området är skyddat som naturreservat; Naturreservat i Ryds socken (Skåningstorpskärret), 
Skövde. Beslutat 1970-09-23. (Syftet med naturreservatet är att förhindra verksamheter som kan 
skada rikkärrets naturvärden).
- Alla orkidéer är fridlysta, vilket innebär att det både är förbjudet att plocka och att gräva upp 
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orkidéer. 
- Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
- Området ligger inom riksintresse för naturvård. NRO 14075 Nordbillingen. Beslutat 2000-02-
07.

Åtgärder/Skötsel:
- Skötseln sköts av Skövde kommun och följer naturreservatets skötselplan. Reservatets 
skötselplan är från 1974 och bör ses över och uppdateras. I rikkärret görs regelbunden röjning 
och viss slåtter. 
- Prioriterade åtgärder: Många rikkärr är beroende av naturlig störning och/eller hävd för att inte 
växa igen. I Skåningstorpskärret bidrar bäckarna och källflödena i rikkärret till viss del till att 
kärret hålls öppet, men igenväxningsvegetation i form av träd och buskar är på väg in i kärret 
från omgivande skogsmark. Röjning och slåtter är därför nödvändigt för att bevara kärrets 
öppenhet.
- Skötseln regleras i naturreservatets skötselplan. Det viktigaste är att den idag öppna rikkärrsytan 
hålls öppen och fri från igenväxningsvegetation. Röjning, alternativt ryckning av småbuskar och 
träd som har vuxit in i kärret bör ske med några års mellanrum. Extensivt bete i kombination med 
röjning/slåtter, alternativt enbart slåtter och röjning av igenväxningsvegetation är kompletterande 
skötselmetoder, vilka skulle gynna den örtrika floran.

Se även Bevarandeåtgärder under respektive naturtyp och art.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske 
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål, 
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs 
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner 
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arterna 
har gynnsamt tillstånd.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7160 - Källor och källkärr

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Inne i sumpskogen finns två områden med källor och källpåverkan. Från dessa rinner en bäck 
ner till rikkärret. Ingen aktiv kalktuffbildning sker, men där är förekomst av käll- och 
kalkmossor samt kalkgynnade örter som kärrfibbla. 

Generellt beskrivning av naturtypen: Källor och källkärr som påverkas av strömmande 
mineralrikt källvatten. 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. Det ska 
finnas ett ständigt tillflöde framspringande grundvatten under hela året. Något enstaka träd 
eller buske (främst viden) kan eventuellt förekomma vid källorna. Skogsbruk kan vanligtvis 
inte bedrivas i dessa miljöer alternativt bedrivas med stor naturvårdshänsyn. Naturtypens 
utbredning är vanligtvis liten och förekommer framför allt i den boreala regionen. 
Typiska arter: bäckbräsma, kambräken, trindstarr, gullpudra, källdunört, myrbräcka, källarv, 
dunmossa, källmossa, bandbryum, kärrkrokmossa m.fl.

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.

Bevarandemål

Arealen Källor och källkärr (7160) ska vara minst 0,3 hektar. 
Området ska bestå av en äldre sumpskog av naturskogskaraktär med rikligt inslag av både 
öppna och mer diffust avgränsade källor samt en källpåverkad bäck. Källorna ska hysa en 
representativ källpåverkad flora och fauna. Källan ska ha ett ständigt framspringande källvatten 
och grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Källorna ska 
vara tydligt påverkade av kalk och baskatjoner och sakna eutrofiering. Källans hydrologi och 
hydrokemi ska inte vara starkt påverkan av mänskliga ingrepp. Typiska arter av källmossor och 
andra kalkgynnade mossor och växter ska förekomma allmänt till rikligt.

Negativ påverkan

 - Utebliven eller otillräcklig hävd genom minskad eller upphörd röjni, slåtter eller bete leder 
på sikt till igenväxning och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.
 - Utebliven röjning av igenväxningsvegetation leder på sikt till igenväxning av buskar och 

trädskikt vilket missgynnar ljusberoende växter och kryptogamer. 
 - Förändrad hydrologi genom dikning, dikesrensning eller andra markavvattnande åtgärder 

utanför området, vilket kan påverka kärrets och källornas hydrologi och hydrokemi negativt. 
Effekterna kan vara uttorkning ökad igenväxning och erosion samt ge konsekvenser på 
vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Förändrade grundvattenförhållanden är det 
största hotet mot kalktuffkällorna.
 - Tillförsel av kväve kan leda till negativa förändringar i vegetationsstrukturen. 

0,3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Kväveberikning av marken sker genom exempelv gödsling och stödutfodring av betesdjur. 
Även spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen utanför området genom 
exempelvis luftburen deposition eller transport med tillrinnande vatten, kan vara skadligt för 
den naturliga artsammansättningen. 
- Slitage och trampskador som t.ex. kan uppstå vid bete med tunga djurslag och vid bete 
vintertid. Trampskador kan leda till skador på fälskiktet och försumpning samt att rikkärrets 
struktur förstörs. Stor tillförsel av urin och dynga från betesdjur kan även leda till eutrofiering. 
 - Körning med skogsmaskiner eller andra terrängfordon t.ex. fyrhjuling, kan direkt och 

indirekt (avvattnande effekt) påverka de känsliga kärr- och källmiljöerna negativt. Detta är 
även negativt för snäckorna som riskerar att krossas. 
- Vid eventuellt bete bör användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin bara 
användas vid behov då det är negativt för den dynglevande insektsfaunan. 
 - Uppgrävning eller plockning av orkidéer eller andra sällsynta och/eller fridlysta arter, vilka 

flera är typiska för rikkärr ockällmiljöer.

Se även under Negativ påverkan i bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- Källorna och dess bildning av kalktuff bör kunna lämnas för fri utveckling. Om behov 
uppstår bör igenväxningsvegetation röjas bort.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet i källmiljöerna är gynnsamt (sommaren 2016).
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7220 - Kalktuffkällor

0,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Kalktuffkällor utvecklas i kalkrika källmiljöer där vatten långsamt sipprar fram ur marken. 
Inom området finns två kalkförande bäckar varav den ena som ligger i rikkärrets västra del har 
sitt ursprung i kalktuffkällor. Centralt i kärret finns även ett tydligt källdråg. Det 
framspringande källvattnet har under åren skapat en tydlig kalktuffrygg i rikkärret, troligen har 
den bildats under andra hydrologiska förhållanden än dagens. Källorna ligger till största del 
öppet och är solexponerade. Bland typiska arter förekommer exempelvis kärrknipprot, tätört, 
praktflikmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa och kalkkällmossa. Inga negativa ingrepp eller 
påverkan på källorna är kända.

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen utgörs generellt av källor med hårt, kalkrikt 
vatten och pågående tuffbildning. De kan finnas i både jordbruksmark, skogsmark, men även 
utgöra en del av större myrkomplex. Källorna är oftast små och domineras av mossor, 
framförallt tuffmossor inom släktet Palustriella. Trädskiktets krontäckning kan variera från helt 
öppet till helt slutet. Källmiljöerna har en speciell flora och fauna som varierar med 
mineralsammansättning och krontäckningsgrad. Arealen av kalktuffkällor har minskat drastiskt 
i landet under 1900-talet. Markavvattning och förändringar i grundvattenflödena men även täkt 
av kalktuffen ligger bakom förstörelsen.
Typiska arter är: kärrkniprot, tätört, glansvide, kärrlilja, praktflikmossa, kamtuffmossa, 
klotuffmossa och kalkkällmossa m.fl.

Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex. förändringar i anslutande 
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning av 
källmiljöernas tuffbildning samt fragmentering och minskade populationer av karaktäristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen av Kalktuffkällor (7220) ska vara minst 0,2 hektar.
Vegetationen ska vara karakteristisk för källor med kalktuff och ha en artrik flora och fauna 
med flera specialiserade arter. Källorna ska domineras av mossor. Källan ska ha ett ständigt 
framspringande källvatten och kalktuffbildning ska vara en pågående process. Källornas 
hydrologi ska vara ostörd och det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken 
eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög 
under större delen av året. Källorna ska vara tydligt påverkade av kalk och baskatjoner och 
sakna eutrofiering. Källans hydrologi och hydrokemi ska inte vara starkt påverkan av 
mänskliga ingrepp. Typiska arter av tuffmossor och andra kalkgynnade mossor samt kärlväxter 
ska förekomma allmänt till rikligt.

Negativ påverkan

- Igenväxning kan vara ett problem i anslutning till kalktuffkällor som tidigare betats eller 
hävdats.

För negativ påverkan, se även under naturtypen källor och källkärr (7160). Naturtyperna 
bedöms kunna påverkas negativt av i princip samma saker.
Se också under negativ påverkan i bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
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bevarandevärden.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Kalktuffkällorna bedöms ha gynnsamt tillstånd. Här finns framspringande källvatten och 
kalktuff, och god förekomst av typiska arter. Mänskliga ingrepp saknas.
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7230 - Rikkärr

0,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Centralt i Natura 2000-området ligger ett rikkärr, ett s.k. extremrikkärr. Kärret är 
förhållandevis blött med förekomst av kalktuffkällor, dråg och rännilar av källvatten med en 
tydlig kalktuffrygg. Rikkärret sluttar ner mot den bäck som omger området på norra och 
nordöstra sidan. I kärrets fältskikt finns större ytor dominerade av axag (speciellt i centrala och 
södra delen), däremellan lågstarrspartier med inslag av blåtåtel. Floran är rik och omväxlande i 
såväl fält- som bottenskiktet. Exempel på typiska kärlväxtarter i kärret är ängsstarr, näbbstarr, 
ängsnycklar, sumpnycklar, flugblomster, kärrknipprot, tätört, gräsull, majviva och axag. 
Exempel på typiska mossarter är späd skorpionmossa, svartknoppmossa, fetbålmossa, 
kalkkällmossa, kamtuffmossa, praktflikmossa och gyllenmossa. Inslag av vitmossor, 
exempelvis purpurvitmossa, förekommer, speciellt i södra delen av kärret.

Utöver en rik moss- och kärlväxtflora finns en mycket rik molluskfauna. Här finns bland annat 
rik förekomst av de två mycket sällsynta och rödlistade arterna kalkkärrsgrynsnäcka och 
otandad grynsnäcka, vilka är prioriterade arter för området. Dessutom har den än mer sällsynta 
östliga tandsnäckan hittats, vilken dock inte ingår i Art- och habitatdirektivet.  

Rikkärrets centrala och västra del är till största del helt öppen, endast enstaka förekomst av 
buskar. Mot kärrets ytterkanter blir förekomsten av buskar och träd mer påtaglig och övergår i 
ett mer slutet trädskikt. Östra delen av rikkärret är trädklätt, med ett mer eller mindre tätt 
trädskikt med dominans av björk. I träd- och buskskiktet förekommer utöver björk även viden, 
klibbal, gran, tall och brakved. I den trädklädda rikkärrsdelen finns inslag av tuvor och partier 
med skogsarter, rikkärrsarter förekommer främst i de lägre delarna mellan tuvorna där det 
oftast är blötare. Karaktäristiskt för det trädklädda rikkärret är stora starrtuvor med bland annat 
tagelstarr. Det trädklädda rikkärret har röjts och gallrats i syfte att förhindra igenväxning.
Rikkärret har viss negativ påverkan från ett dike i området eller närområdet. Kärret har tidigare 
använts som både slåtter och betesmark och varit mer öppet. Rester från ett gammalt stängsel 
kring kärret, samt en inventering från 1968 då det närliggande Kärnsjukhuset skulle byggas, 
styrker detta. I flygfoton och gamla ekonomiska kartor framgår att arealen trädklätt rikkärr 
tidigare varit mindre. Skövde kommun som förvaltar området har utfört en del röjningar i 
området på senare år.

Generell beskrivning av naturtypen: Rikkärr är artrika, öppna eller skogsklädda myrar med hög 
mineralhalt och ett högt pH, mellan 6-8. 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. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre 
ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland förekomma. De rikkärr som idag inte 
betas växer ofta igen till sumpskog.
Typiska arter är: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, 
snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa, kandtuffmossa, 
klotuffmossa,  korvskorpmossa, källtuffmossa, nordtuffmossa, röd skorpionmossa, späd 
skorpionmossa m.fl. 
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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.

Bevarandemål

Arealen av rikkärr (7230) ska vara minst 0,9 hektar, varav minst 0,4 ha ska bestå av öppet 
rikkärr. 
Regelbunden hävd genom röjning och/eller slåtter, alternativt även extensivt bete. Flerårig, 
skadlig ansamling av förna eller igenväxningsvegetation ska inte finnas i kärret. Typiska och 
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska föryngra sig. Näringsstatusen 
ska vara naturlig. Hydrokemin ska vara utan mänsklig påverkan och ej gödningspåverkad. 
Kärret ska vara naturligt näringsfattigt, tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Det ska finnas 
en ständig tillgång på baskatjon-rikt vatten. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och det ska inte 
finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. 
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Det ska finnas ett 
ständigt tillflöde framspringande grundvatten (källpåverkan) under hela året. Kärrets centrala 
och västra delar ska vara öppna (krontäckning < 30%). I rikkärrets ytterområden kan fler träd 
och buskar förekomma så att en halvöppen miljö bildas. Täta bestånd av vass, älggräs och 
vedartad 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 men inslag av vitmossor kan förekomma. Typiska arter ska förekomma allmänt till 
rikligt.

Negativ påverkan

- Många rikkärr med hävdgynnad flora hotas av igenväxning eller är under igenväxning p.g.a. 
av upphörd hävd.

För negativ påverkan, se under naturtypen Källor och källkärr (7160). Naturtyperna bedöms 
kunna påverkas negativt av i princip samma saker. Se också under Negativ påverkan i 
bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- Igenläggning av ett dike som medför viss negativ påverkan på områdets hydrologi.
- Vedartad igenväxningsvegetation behöver röjas bort framför allt i kanterna av den öppna 
kärrytan.
- Trädskiktet i den trädklädda rikkärrsdelen bör inventeras närmare och eventuellt glesas ur för 
att förhindra att rikkärrsarterna konkurreras ut av skogsarter. Särskilt lämpligt vore detta i den 
östra delen där kärret tidigare varit öppet.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Den idag öppna rikkärrsytan har gynnsamt bevarandetillstånd (sommaren 2016). Kärret är 
välhävdat och vedartad igenväxningsvegetation förekommer i mycket liten utsträckning i 
kärrets kanter. 
Den trädklädda delen av rikkärret har icke gynnsamt bevarandetillstånd. Arealen öppet kärr 
skulle här behöva utökas. Det vore även gynnsamt att skapa en brynzon mellan kärret och 
omgivande skogen. Kärret bedöms generellt ha en riklig förekomst av typiska arter och 
förutsättningarna att nå gynnsamt tillstånd förutsatt att löpande skötselåtgärder genomförs, 
bedöms som goda.
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9080 - Lövsumpskog

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Kring rikkärret växer en högstammig sumpskog, dominerad av grov klibbal och björk men 
med inslag av tall, gran och enstaka rönn, asp, sälg, ek, brakved och en. Björkskogen i sydöst 
är något torrare men tilltar i fuktighet mot sydväst. Skogen har röjts och gallrats med syfte att 
förhindra igenväxning. I den fuktiga skogen växer högvuxna och tuvbildande starr- och 
gräsarter såsom blåtåtel och tuvstarr. I skogen finns inslag av torrare områden där vegetationen 
är annorlunda och arter som ängsvädd, smörbollar och blåsippa finns. Andra partier av skogen 
domineras helt av klibbalsumpskog. Beståndet är tydligt översilat av källflöden som rinner 
norrut och bildar bäckar. Här växer typiska växter som kärrfibbla, skärmstarr, bäckbräsma och 
bland de typiska mossorna har blåmossa, dunmossa och källgräsmossa noterats. I skogen finns 
sparsamt med död ved. 

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen 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 vanligt inslag i 
naturtypen. Naturtypen förekommer på frisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen. 
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.
Typiska växter är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn, piskbaronmossa, mörk 
husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita m.fl.

Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet i trädskiktet, förändrad hydrologi, näringstillförsel, 
stora klövviltstammar (högt betestryck som kan försvåra föryngringen av lövträd), utbredning 
av gran och icke inhemska trädslag.

Bevarandemål

Arealen lövsumpskog (9080) ska vara minst 1,4 hektar. 
Skogen ska domineras av olikåldrig klibbal och björk i respektive bestånd. Småskaliga 
naturliga processer, t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd 
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, som översvämningar eller 
stormfällningar ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Trädskiktet ska vara olikartat 
och flerskiktat och det ska både finnas gamla träd och kontinuitet med föryngring av framför 
allt klibbal och björk. Typiska och karaktäristiska arter, rödlistade arter samt andra naturligt 
förekommande arter ska föryngra sig. Näringsstatusen ska vara naturlig. Skogens hydrologi ska 
vara ostörd av t.ex. markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en 
negativ påverkan på sumpskogen ska finnas. Död ved ska förekomma rikligt i olika former, 
grovlekar och nedbrytningsstadier; som liggande lågor och stubbar, stående döda eller döende 
träd samt träd med socklar. Habitat för fåglar med gamla träd och träd med möjlighet för 
hackspettsbohål ska finnas. Vindskyddade skogsmiljöer med en hög och jämn luftfuktighet ska 
utgöra ett inslag i delar av området. Inväxning av gran som på sikt kan ta överhanden ska inte 
förekomma. För landet främmande trädarter ska inte finnas. Typiska kärlväxter och mossor ska 
förekomma allmänt-rikligt.

1,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Negativ påverkan

 - Många åtgärder som vanligtvis är kopplade till produktionsinriktat skogsbruk kan påverka 
skogshabitaten negativt om de utförs i eller i nära anslutning till objekten. Exempel på sådana 
åtgärder är markberedning, plantering av främmande trädslag, slutavverkning, gallring, röjning, 
transporter med tunga fordon, markberedning, dikning och plantering. Avverkningar kan, 
förutom att själva träden och deras följearter försvinner, leda till exempelvis uttorkning och att 
många arter som är knutna till skogsmiljöerna konkurreras ut av störningsgynnade arter. 
Transporter kan bland annat orsaka markskador, dikningseffekter och andra förändringar i 
hydrologin och områdets grundvattenstatus.
 - Invasion av gran och främmandträdslag.
 - Avverkning av gamla grova träd, gamla grova buskar (av t.ex. hassel) och döda träd samt 

borttagande av död ved minskar substratet för vedlevande organismer. 
 - Bristande föryngring i träd- och buskskikt hotar på sikt kontinuiteten av gamla grova träd.

Se även under Negativ påverkan i bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- Lövsumpskogen kring rikkärret ska lämnas till fri utveckling i enlighet med gällande 
föreskrifter för naturreservatet.
- I väster står en del större granar som eventuellt bör tas ned då de möjligen sprider granfrö till 
rikkärret.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för lövsumpskogen är gynnsamt (sommaren 2016). 
Naturtypsstatusen varierar dock i området men med tiden kan hela skogen komma att utveckla 
höga biologiska värden och på så sätt erbjuda utökat habitat för de arter som är knutna till äldre 
lövsumpskog.
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9160 - Näringsrik ekskog

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

I nordostsluttningen ner mot rikkärret finns ett lövskogsområde som karaktäriseras som 
naturtypen näringsrik ekskog, av undertypen ek- hasselund. En del av skogen ligger inom 
Natura 2000-området. De äldsta träden i trädskiktet utgörs av vidkroniga ekar som även vittnar 
om områdets tidigare historia som mera öppen fodermark. Idag är området av skoglig karaktär 
och det växer även rönn, körsbär, sälg, klibbal, asp, björk och gran. Det slutna buskskiktet 
domineras av hassel som lämnar en hel del död ved vilket gynnar svampar som exempelvis 
läderskål, en signalart vars närvaro indikerar höga skogliga naturvärden.

Generell beskrivning av naturtypen: Näringsrik ekskog förekommer på torr-fuktig jord, ofta 
mullrik brunjord. Den underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, 
silikatrika jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess 
miljöer kan gleyhorisonter förekomma i jordmånsprofilen. Krontäckningen är normalt 50 – 
100% och ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av 
andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. 
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller 
likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. 
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent 
successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella 
trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har 
påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer 
som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier.
Typiska arter för naturtypen är: murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa, 
guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rostticka 
m.fl.

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

Bevarandemål

Arealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara minst 0,4 hektar.
Ädellövträd ska dominera skogen, framförallt ek. Det ska finnas gamla träd och föryngring av 
ek, lind och hassel. Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga 
naturliga processer, som trädens föryngring, åldrande och avdöende som ger omkullfallna träd 
och leder till luckbildning, ska prägla beståndet. Även periodvisa omvälvande störningar, t.ex. 
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand  ska påverka dynamik och struktur. 
Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 
och flerskiktat. Gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm och träd med 
förutsättning för hackspettsbohål, ska vara rikligt förekommande. Även levande träd med döda 
delar, stående döda eller döende träd, liggande död ved och stubbar ska på sikt ha riklig 
förekomst. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden. För naturtypen 
främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Det ska finnas typiska arter av 
kärlväxter, mossor och lavar. De typiska arterna ska ha allmän till riklig förekomst.

0,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Negativ påverkan

 - Invasion av gran, bok ell främmande trädslag.

För negativ påverkan, se under naturtypen lövsumpskog (9080). Naturtyperna bedöms kunna 
påverkas negativt av i princip samma saker. Se även under Negativ påverkan i 
bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- Skogen ska lämnas till fri utveckling i enlighet med gällande föreskrifter för naturreservatet.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Bevarandestillståndet för naturtypen är icke gynnsamt. 
Mängden död ved och antalet gamla träd är för liten. Mer tid behövs för att skogen ska få de 
struktuer som kännetecknar en naturskog och därmed uppnå fullgod Natura 2000-
skogsnaturtyp. Kryptogamfloran på de äldre ekarna är okänd.
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1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri

Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

År 2007 genomfördes 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 kalkkärrsgrynsnäcka. Arten bedöms generellt vara 
mycket stationär då den är starkt spridningsbegränsad. Så länge lämplig livsmiljö finns i 
området brukar arten finns kvar i där. Länsstyrelsen kommer därför att föreslå att arten läggs 
till för området vid nästa kvalitetssäkring av länets Natura 2000-områden. Det finns även 
fynduppgifter i Artportalen från 2015.

Generell beskrivning av arten: Kalkkärrsgrynsnäckan är en mycket liten snäcka, cirka 1-2 mm 
stor. Snäckan 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 känslig för förändrad hydrologi och hydrokemi, ändrade näringsförhållanden, 
igenväxning, försurning, markslitage (t.ex. på grund av intensivt bete) och störning av myrens 
torvbildning.

Bevarandemål

En livskraftig population av Kalkkärrsgrynsnäcka ska förekomma i området. Artens livsmiljö 
utgörs av naturtypen rikkärr (7230). Miljön ska vara naturligt näringsfattig, tydligt påverkad av 
kalk och baskatjoner. Hydrologin ska vara ostörd, det ska inte finnas några avvattnande eller 
tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera 
naturligt och vara hög under större delen av året. Kärret ska till största delen vara öppet, men 
träd av framförallt alm, lönn, ask, lind och sälg samt buskar kan förekomma. Täta bestånd av 
vass och annan igenväxningsvegetation ska inte finnas mer än i begränsad utsträckning. 
Markskador orsakade av tramp eller tunga fordon ska inte i finnas rikkärret.

Negativ påverkan

- Markskador orsakade av hårt tramp eller tunga fordon riskerar att krossa 
kalkkärrsgrynsnäckan.

Se även under Negativ påverkan i bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- För att nå gynnsamma förhållanden för arten bör igenväxningsvegetation röjas bort från 
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rikkärrets yttre delar för att där skapa en halvöppen miljö.
- Vid röjning ska markskador orsakade av tramp och/eller tunga fordon undvikas för att inte 
skada kalkgrynsnäckorna.
- Riktad inventering till lämpliga miljöer i kombination med bedömning av arealen lämplig 
livsmiljö bör göras för att undersöka artens bevarandetillstånd.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Kalkkärrsgrynsnäckan påträffades i området 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. Då arten är mycket stationär bedöms arten 
finnas kvar i området. I de yttre delarna av rikkärret är förekomsten av buskar och träd mer 
påtaglig och övergår i ett mer eller mindre slutet trädskikt. För att gynna kalkkärrsgrynsnäckan 
bör denna del göras mer halvöppen genom bortröjning av täta bestånd av träd och buskar.
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1015 - Otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

År 2007 genomfördes 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. Äldre fynduppgifter (1976) 
visar att arten har påträffats tidigare i kärret. Arten bedöms generellt vara mycket stationär då 
den är starkt spridningsbegränsad. Så länge lämplig livsmiljö finns i området brukar arten finns 
kvar i området. Länsstyrelsen kommer därför att föreslå att arten läggs till för området vid 
nästa kvalitetssäkring av länets Natura 2000-områden. Det finns även fynduppgifter i 
Artportalen från 2015.

Generell beskrivning av arten: Otandad grynsnäcka 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 sologena, 
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 lågvuxen starr.
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 känslig för förändrad hydrologi och hydrokemi, ändrade 
näringsförhållanden, igenväxning, försurning, markslitage (t.ex. på grund av intensivt bete) och 
störning av myrens torvbildning.

Bevarandemål

En livskraftig population av Otandad grynsnäcka ska förekomma i området. Artens livsmiljö 
utgörs av naturtypen rikkärr (7230). Vegetationen ska vara karakteristisk för rikkärr med 
allmän till riklig förekomst av typiska arter. Miljön ska vara naturligt näringsfattig, tydligt 
påverkad av kalk och baskatjoner. Hydrologin ska vara ostörd, det ska inte finnas några 
avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. 
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Kärret ska till 
största delen vara öppet, med gott solinsläpp, enstaka träd kan förekomma. Täta bestånd av 
vass och annan igenväxningsvegetation ska inte finnas mer än i begränsad utsträckning. 
Markskador orsakade av tramp eller tunga fordon ska inte i finnas rikkärret.

Negativ påverkan

- Markskador orsakade av hårt tramp eller tunga fordon riskerar att krossa de otandade 
grynsnäckorna.

Se även under Negativ påverkan i bevarandeplanens första del.

Bevarandeåtgärder

- För att nå gynnsamma förhållanden för arten bör igenväxningsvegetation röjas bort från 
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rikkärrets yttre delar för att där skapa en halvöppen miljö.
- Vid röjning ska markskador orsakade av tramp och/eller tunga fordon undvikas för att inte 
skada snäckorna.
- Riktad inventering till lämpliga miljöer i kombination med bedömning av arealen lämplig 
livsmiljö i bör göras för att undersöka artens bevarandetillstånd.

Se även under Bevarandeåtgärder i bevarandeplanens första del.

Bevarandetillstånd

Otandad grynsnäcka påträffades i området vid Länsstyrelsens inventering av snäckor 2007. Att 
få ett faktiskt mått på antalet otandade 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. I de yttre delarna av rikkärret är förekomsten av buskar och träd mer 
påtaglig och övergår i ett mer eller mindre slutet trädskikt. För att gynna den otandade 
grynsnäckan bör denna del göras mer halvöppen genom bortröjning av täta bestånd av träd och 
buskar.
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Bilaga 1. Natura 2000-områdets avgränsning, beslutskarta.
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