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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: 3,6 ha

Kommun: Tidaholm

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: 
Det främsta syftet är att bevara myrbräcka, käppkrokmossa och rikkärrsmiljön som har ett 
mycket högt bevarandevärde i sin helhet.

Motivering:
Den lokala populationen av myrbräcka är en av de två återstående lokalerna i Västergötland och 
södra Sverige vilket innebär att området är mycket betydelsefullt för artens fortlevnad på regional 
nivå. Andra viktiga arter som förekommer är käppkrokmossa och kärrsumparv. Rikkärrsmiljön 
har ett mycket högt bevarandevärde i sin helhet.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-06-07

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-06-16

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Ägs av privata markägare.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus

1528 - Myrbräcka, Saxifraga hirculus

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7230 - Rikkärr
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Prioriterade åtgärder: 
Vasslåtter. Översyn av naturreservatsbeslutet och framtagande av skötselplan.

Beskrivning av området

Gorsan ligger mellan samhällena Valstad och Vättak i Tidaholms kommun. Gorsamossen är ett 
källkärr som ligger i en åsgrop mellan två rullstensåsar och är starkt kalkpåverkat. I fältskiktet 
återfinns Natura 2000- arten myrbräcka (rödlistad som nära hotad enligt rödlistan 2015) samt 
källblekvide (rödlistad som sårbar 2015), kärrsumparv, kärrknipprot, tvåblad och ängsnycklar. 
Även mossfloran är mycket rik, med förekomst av bland annat Natura 2000-arten 
käppkrokmossa (rödlistad som nära hotad 2015) samt kalkkällmossa (rödlistad som nära hotad 
2015). Fynd av sumpäggsvamp (rödlistad som nära hotad 2015) finns också. Kärret hävdas med 
vasslåtter. Området restaurerades och fick större delen av sina träd borttagna under 1970-talet. 
En liten talldunge finns kvar i kärret. Restaureringen ledde till en ökning av myrbräckebeståndet 
till över 700 exemplar i mitten av 70-talet. Kärret omges av skogsmark och ligger strax intill ett 
bäckdråg omgivet av skog med höga skogliga naturvärden. Under 1990-talet har omfattande 
avverkningar gjorts i den omgivande skogsmarken. Enligt Sundh 2005, har myren förändrats och 
det har påverkat myrbräckabeståndet negativt. En orsak till förändringen kan vara en ökad 
näringsbelastning i samband med avverkningarna i och i anslutning till myren, andra faktorer 
som kan ha påverkat negativt är luftföroreningar som surt nedfall och kvävenedfall. Avsaknaden 
av skyddande skog runt myren och i själva myren kan också ha bidragit till att myren exponerats 
för dessa ämnen. Avsaknaden av träd och buskar kan också ha bidragit till ett förändrat 
lokalklimat.

Gorsan är ett unikt källkärr med botaniska, hydrologiska och geovetenskapliga värden. Området 
är skyddat som naturminne, men räknas numera som naturreservat. En liten del omfattas av 
strandskydd. Området ligger inom riksintresse för naturvård.

Vad kan påverka negativt

-Markberedning, dikning, dikesrensning, dämning och annat som kan förändra hydrologin och 
hydrokemin negativt. Det påverkar vegetation negativt och leder till torvnedbrytning. Dikning 
regleras i föreskrifterna för naturminnet.
-Otillräcklig hävd. Det leder till igenväxning av kärret. Myrbräckan hotas av konkurrens från 
vitmossor och andra arter vid otillräcklig störning/skötsel.
-Tramp kan påverka käppkrokmossan negativt.
-Plantering av träd i området.
-Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i området. Det ger förändringar på vegetationens 
artsammansättning. Dessa ämnen kan även spridas till området med luft eller vatten om 
åtgärderna sker i anslutning till området. 
-Näringsläckage från omgivande skogsmark, som avvattnas till kärret. Det skulle kunna uppstå i 
samband med t ex avverkningar, markberedning.
-Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan skada hydrologin och/eller 
hydrokemin i området. 
-Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada 
myren, speciellt mycket blöta partier. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan 
skada myrens vegetation samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
-Torvbrytning och annan exploatering av området.
-Ökad våtdeposition av kväve eller surt nedfall, vilket kan förändra näringsstatusen och 
artsammansättningen i fältskiktet.

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 
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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 skyddat som naturminne. Föreskrifterna är undermåliga och skötselplan saknas. Ett 
reservatsbeslut med föreskrifter och en skötselplan behövs. 

För att gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas krävs att rikkärret hävdas med vass- och 
slyslåtter. Området hävdades fram till mitten av 1800-talet med starrslåtter, och det kan vara 
lämpligt att återuppta en mer omfattande slåtter i kärret. Det tycks särskilt som om myrbräckan är 
i behov av en intensivare hävd/störning för att populationen skall kunna leva kvar. 
Myrbräckepopulation behöver följas upp och dess behov bör styra skötseln i 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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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7230 - Rikkärr

3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Större delen av Gorsan utgörs av den här naturtypen. Gorsan är kalkpåverkat och utgörs av en 
mosaik av fastmattekärr, mjukmattekärr, fuktängar, tallmosse och källor. 

Området är mycket artrikt och typiska mossarter som t.ex. käppkrokmossa, piprensarmossa, 
gyllenmossa, späd skorpionmossa, fetbålmossa, nordtuffmossa, klotufffmossa, kalkkällmossa, 
källmossa, stor skedmossa, myruddmossa förekommer.

Typiska kärlväxtarter som till exempel kärrknipprot, slåtterblomma, tagelsäv, tätört, gräsull, 
näbbstarr, brudsporre, ängsnycklar förekommer också.

Generellt sett är rikkärr artrika myrar med hög halt av mineraler och ett högt pH, ofta pH 6-8. 
Kärren kan förekomma friliggande i skog eller öppen mark eller som laggkärr vid mossar, som 
element i sträng-flarkkärr, blandmyrar och aapamyrar. Rikkärr finns även i kanterna av 
kalkrika och näringsfattiga sjöar, vid kusten, eller i anslutning till källor. Kärren har en mycket 
speciell flora och fauna som varierar med t ex krontäckningsgrad, kalkhalt och 
näringsförhållanden. Här finns många specialiserade arter, varav många är hotade. Rikkärrens 
bottenskikt domineras ofta av så kallade brunmossor, men förekomst av vitmossor är också 
vanligt. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i kalkhaltiga 
marker. 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. Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd. Välbevarad 
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Typiska arter är bl a: knagglestarr, ängsnycklar, slåtterblomma, klotuffmossa, röd 
skorpionmossa 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 Rikkärr (7230) ska vara minst 3 hektar. Regelbunden vass-slåtter ska påverka 
området. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) eller igenväxningsvegetation ska 
finnas vid vegetationsperiodens slut. Bottenskiktet ska ha riklig förekomst av brunmossor, 
inslag av vitmossor kan förekomma. 

Näringsstatusen ska vara naturlig. Kärret ska vara naturligt näringsfattigt, tydligt påverkat av 
kalk och baskatjoner. Det ska finnas en ständig tillgång på baskatjonrikt 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. Hydrokemin ska vara utan antropogen påverkan och ej 
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gödningspåverkad. Kärret ska mestadels vara öppet. Täta bestånd av vass och vedartad 
igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen 
främmande arter ska inte förekomma.

Vegetationen ska vara karakteristisk för rikkärr med en artrik flora och fauna med flera 
specialiserade arter. Typiska arter av mossor ska förekomma rikligt och förekomsten av 
typiska kärlväxter ska vara allmän-riklig. Typiska arter ska föryngra sig och inte minska.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt år 2017, trots de förändringar som skett i kärret.
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1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Käppkrokmossa inventerades i området år 2006, av Leif Appelgren enligt Artportalen, och 
arten fanns på flera ställen i området.

Generellt gäller följande för arten:
Käppkrokmossa förekommer i en sydlig och en nordlig genetisk form (Hedenäs & Eldenäs 
2007). Den nordliga är den vanligaste och minst hotad medan den sydliga formen är idag 
sällsyntare och mer hotad. Arten växer i källpåverkade kärr, källor och på stränder av sjöar och 
vattendrag. Den hittas i mineralrika, men vanligen inte speciellt kalkrika miljöer, ofta på 
platser med järnutfällningar eller svagt förhöjda halter av närsalter. Ofta finns det myrbräcka i 
samma typ av kärr. Sporkapslar hos denna art är ytterst sällsynta i Sverige, varför vegetativ 
spridning antas vara den dominerande spridningsformen. Arten förväntas normalt kunna sprida 
sig som mest 5 meter vegetativt och 10 kilometer med sporer under en 10-årsperiod. 

Käppkrokmossa är känslig för igenväxning, tramp, förändrad hydrologi (som t.ex. förändringar 
i anslutande grundvattenförekomster, översvämningar, uttorkning) och förändrad hydrokemi, 
ökad näringstillförsel, fragmentering.

Bevarandemål

Arten ska förekomma i området. Det ska finnas minst 3 ha lämplig livsmiljö. Bevarandemålen 
för naturtyp 7230 rikkärr ska vara uppfyllda.

Bevarandeåtgärder

Vilt levande exemplar av käppkrokmossa är fridlysta enligt 8§ Artskyddsförordningen 
(2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att i den omfattning som framgår av bilaga 2 
plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada hela eller delar av exemplar. 

Enligt 13§ Artskyddsförordningen kan vilt levande exemplar av käppkrokmossa samlas in 
under förutsättning att det behövs för att rapportera arten och under att vissa villkor uppfylls, 
t.ex. att den aktuella populationen inte påverkas negativt långsiktigt. 

Se också bevarandeåtgärderna för området som helhet.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för käppkrokmossa är troligtvis gynnsamt år 2017.
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1528 - Myrbräcka, Saxifraga hirculus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Myrbräcka förekommer i norra Sverige. I Götaland finns bara två växtplatser kvar: Gorsan och 
Sjöängen

Gorsan har tidigare hyst en ett stort bestånd av myrbräcka. Myrbräckans förekomst i Gorsan 
har inventeras årligen av Lennart Sundh sedan år 2000. Lennart Sundh skriver i sin 
inventeringsrapport från år 2000 att avverkningarna i och i anslutning till myren kan ha gett en 
röjgödsling effekt. Den kan i sin tur ha gett upphov till en ökning av bladvass och 
bredkaveldun som kan konkurrera ut myrbräckan. Försurningen kan också ha bidragit till att 
förändra myrens kemi eftersom myren inte är lika kalkrik som den andra myrbräckelokalen i 
länet. Enligt uppgifter har vitmossans utbredning ökat i området, vilket är negativt för 
myrbräkan. Vasslåtter har utförts i området och år 2004 slogs det redan 30:e juni. I 
inventeringsrapporten från 2004 föreslår Lennart Sundh fortsatt tidig vasslåtter.

Lennart Sundhs inventeringsresultat tillsammans med några gamla inventeringsuppgifter 
åskådliggör myrbräckans populationsutveckling i området. 
Antalet plantor var följande:
år 1972 293 ex
år 1973 516 ex
år 1974 721 ex
år 1984 132 ex
år 1997 enstaka
år 2000 10 ex
år 2001 77 ex
år 2002 0 ex
år 2003 18 ex
år 2004 12 ex
år 2005 68 ex
år 2006 62 ex
år 2007 71 ex
år 2008 29 ex
år 2010 78 ex
år 2011 78 ex
år 2012 58 ex

Generellt sett förekommer myrbräcka ofta i källpåverkade kärrmiljöer. I södra Sverige 
förekommer den enbart i starkt kalkpåverkadekärr men i norra Sverige är den inte lika starkt 
knuten till kalk utan den förekomma i både rikkärr och intermediärkärr. Den förekommer ofta i 
källor med järnockrautfällning. 

Arten gynnas av en måttlig störning som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad. Arten kräver troligen någon form av markstörning för 
etablerande av nya individer. I södra Sverige är arten till viss del hävdgynnad. 

Artens blommor är insektspollinerade, fröna sprids med vind, men även i vatten, en rimlig 
uppskattning av spridningsavstånd är 10 meter.

Myrbräcka är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi (som t.ex förändringar i anslutande 
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grundvattenförekomster) och förändrad hydrokemi, fragmentering.

Bevarandemål

Arten ska förekomma i området och ha en stabil population. Bevarandemålen för naturtyp 
7230 rikkärr ska vara uppfyllda.

Bevarandeåtgärder

Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i art- och 
habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsför-ordningens bilaga 1. 
• Vilt levande exemplar av arten är fridlyst enligt 7§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket 
innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller 
förstöra arten i naturen. Förbudet gäller alla stadier i artens livscykel. 
• Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen vilket innebär att det 
är förbjudet att förvara och transportera arten.

Se också bevarandeåtgärderna för området som helhet.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för myrbräcka är troligen gynnsamt år 2017, men det är viktigt att man 
fortsätter att följa populationen och sätter in de skötselåtgärder som behövs.
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Bilaga 1. Karta med avgränsning av Natura 2000- området
Bilaga 2. Naturtypskarta
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