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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att 
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlems-
länder ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och 
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade 
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en be-
skrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter 
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och 
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 

Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel 
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 

I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 

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

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



SE0530075 ÖnnarpMaria Johansson, L-O RamnelidBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 1 av 12SidaOmrådets totala areal: 3,3 haKommun: UlricehamnBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Prioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är högörtäng 6430 ochflodpärlmussla och flodpärlmusslans livsmiljö mindre vattendrag 3260.Motivering: En artrik slåtteräng av högörtstyp och ett mindre vattendrag med förekomst avflodpärlmussla som är rödlistad som starkt hotad.Prioriterade åtgärder: Årlig slåtter av högörtsängen. Högörtsängen bör omfattas av åtagandeplanför betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2019-03-06Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2019-06-20Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Ägs av privata markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:3260 - Mindre vattendrag6430 - Högörtängar



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 2 av 12SidaBeskrivning av områdetÖnnarp är ett naturreservat som ligger i dalgången mellan Önnarp och Oset i Ulricehamnskommun. Genom dalgången rinner en gren av Ätran. Dalgången är sedan länge känd som denkanske rikaste lokalen i Västergötland för kåltistel, en art som är sällsynt norr om Skåne. Underseklets tidiga decennier hölls dalsidorna fortfarande öppna genom slåtter och bete. På enlagaskifteskarta från 1914 beskrivs nordsluttningen mot ån som ängsmark: närmast ån sidvall,högre upp i sluttningen hårdvall. Ängsmarken på fastigheten Önnarp 2:5 hävdades med slåtterfram till slutet av 40-talet, därefter skedde en snabb igenväxning med asp, björk, videbuskar,barrträd etc. Under 1970-talet gjordes naturvårdande arbeten inom området och man försökteåterge området dess forna karaktär. Större delen av området består alltså av en restaurerad äng.Hela området är fuktigt och står under inflytande av rörligt grundvatten. I den nedre delen finnsett kärr som tidvis är översvämmat och som delvis har rikkärrskaraktär. Ån kantas, utom vidkärret, av en smal bård av huvudsakligen klibbal. Förutom kåltistel förekommer bland annatbrudborste, hybriden mellan brudborste och kåltistel, smörbollar, blodrot, gökblomster, darrgräs,hirsstarr och kärrspira. I kärret förekommer bland ängsnycklar och gyllenmossa. Ån hyser enrelativt rik förekomst av flodpärlmussla.UtvecklingsmarkVästligaste delen av området utgörs av lövskog. Det mycket täta trädskiktet domineras av gråal, iövrigt ingår bl a hägg, björk och gran. Svalört är en av de mest framträdande arterna i fältskiktet,som dessutom innehåller bl a kransrams, gulsippa, fjällskära, korallrot och, på gränsen tillfuktängen, underviol enligt äldre uppgifter. Denna skog kan på sikt utvecklas till 9080lövsumpskog och är en viktig skyddszon för vattendraget.Natura 2000-området ligger inom regionalt värdefullt odlingslandskap och regionalt särskiltvärdefulla vatten och inom riksintresse för naturvård.Vad kan påverka negativtSe under respektive naturtyp och art.BevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ettNatura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med ellerär nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).Området är skyddat som naturreservat med tillhörande skötselplan som styr skötseln.Högörtängen har också miljöersättning för särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet(2014 - 2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till ersättningen.Se också under rubriken ”bevarandeåtgärder” för respektive naturtyp och art.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska skeenligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följssedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaneroch skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arternahar gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 3 av 12SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:3260 - Mindre vattendrag0,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningVattendraget genom området utgörs av Ätrans östra källgren med ett avrinningsområde påmellan 35-40 km².  Markanvändningen domineras av skog, men med ca 15% jordbruksmarkoch en sjöandel på runt 4 %. Medelvattenföringen uppgår till ca 650 l/s ochmedellågvattenföringen till ca 100 l/s. Strax uppströms ligger Nordsjön. Inom området kantasvattendraget av en smal bård av huvudsakligen klibbal och därefter högörtsäng samt i väster avlövskog. Vattendraget är lokal för flodpärlmussla.Ån har biotopkarterats 2005. Sträckan inom Natura 2000-området domineras av svagtströmmande och strömmande partier med en större hölja mitt i området. Sträckan är i storadrag orensad och har relativt goda förekomster av lekgrus. Förekomsten av död ved är lågmedan beskuggningen varierar från mindre god till måttlig. Sammantaget ger detta tämligenbra lek- och uppväxtområden för öring, vilket i sin tur är avgörande för flodpärlmusslansframtid. Vattendraget som helhet har sämre förhållanden. Uppströms mot Nordsjön finns ettmarkavvattningsföretag, en kvarndamm och en kraftigt rensad sträcka nedströms kvarnen vidOset. Nedströms, mot den västra källgrenen, finns ett antal konstgjorda dammar och eftersammanflödet med denna gren ett långsträckt markavvattningsföretag.Ca 300 meter uppströms Önnarp återfinns ett vandringshinder i form av en gammal sågverks- och kvarndamm med tillhörande kraftstation. Den fick 1931 tillstånd till sin verksamhet. Endavattenhushållningsbestämmelser som fastställdes var att "tappningen så långt möjligt skahållas jämn och ske med nödig försiktighet"  Numera är anläggningen övergiven menbedömdes 2005 ändå vara ett definitivt vandringshinder för öring. Sannolikt är den dock inteett ursprungligt naturligt definitivt hinder. Det innebär att öringen utestängs från storareproduktionsområden uppströms.Nedströms finns nästa vandringshinder efter ca 5 km rinnsträcka, vid Knätte. Större delen avdenna rinnsträcka består dock av ett markavvattningsföretag med onaturlig åfåra och närzon.Ytterligare nedströms är Ätran kraftigt fragmenterad med ett antal kraftverksdammar ner tillUlricehamn. VISS bedömer därför att statusen med hänsyn till vandringsmöjligheter för fiskoch andra organismer är dålig.Sommaren 2018 uppvisade Ätrans fåra genom området extremt låga flöden med så lite somnågon enstaka liter vatten per sekund. Flodpärlmusslorna tvingades ihop i små vattensattadelar av ån där de nästan inte klarade av att hålla sig under vattenytan. Den torra sommarenpekade därmed på vattendragets känslighet för uttorkning. En viktig orsak är sannoliktomfattande markavvattningsföretag i avrinningsområdet, främst belägna söder om Nordsjön,som leder till en snabb transport av vattnet från källorna och nedåt, samt ett i övrigt utdikatskogs- och jordbrukslandskap.Elfiskeresultat saknas från Natura 2000-området och dess närhet. Den närmasteelfiskestationen vid Knätte, ca 5 km nedströms, uppvisar låga tätheter av öring med tätheter påmellan 0 och 10 ungar/100 m² över tid. Skulle motsvarande tätheter finnas i den viktigasteflodpärlmusselpopulationen vid Önnarp är det inte tillräckligt för att säkerställa musslornas0,11 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 4 av 12Sidaframtid.Mer omfattande vattenkemisk provtagning finns så långt ner som vid Vinstorpasjön näraLönern. Även här nere är vattnet relativt näringsfattigt och bedöms ha god status enligt VISS.Detta stöds även av kiselalgsindex. Ett enstaka vattenprov vid Nordsjöns utlopp 2017 antyderän mer näringsfattiga förhållanden och ett klart vatten med låg grumlighet.Ätran saknar helt försurningsproblem med mycket höga uppmätta pH- och alkalinitetsvärden.Generell beskrivning av naturtypenSmå till medelstora naturliga vattendrag eller delar av vattendrag i flacka landskap samt iskogs- och bergslandskap. Vattendragen har naturliga variationer av vattenståndet ochskiftande vattendynamik, med lugna till forsande sträckor som skapar en variation avstrandmiljöer och bottnar med förutsättningar för hög biologisk mångfald. Vattendragen har envegetation med inslag av flytbladsväxter, undervattensväxter och/eller akvatiska mossor.Strömordningen är vanligtvis mindre än 4 och/eller en årsmedelvattenföring lägre än 20 m3/s.Vattendragen bör i huvuddelen av sin sträckning inte vara avsevärt påverkat av eutrofiering,försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi, markanvändning i närmiljö). Utöveren naturlig vattendynamik är det viktigt med naturliga omgivningar för att upprätthållanaturtypens livsmiljöer, vattenkvalitet och en naturlig näringsomsättning.Exempel på typiska arter i naturtypen är asp, öring, stensimpa och flodpärlmussla. Exempel påkaraktärsarter bland kärlväxter och mossor är sommarlånke, gräsnate, vattenmöja, näckmossa,bäckkrypmossa och bäckradula.Naturtypen är känslig för eutrofiering, försurning, förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fysisk påverkan (bruten kontinuitet, störd hydrologi, markanvändning inärmiljön) samt minskning av populationer av karaktäristiska och typiska arter.BevarandemålArealArealen mindre vattendrag 3260 ska vara ca 0,1 hektar.Struktur och funktion.Alla relevanta kvalitetsfaktorer ska nå minst god, eller i förekommande fall, hög status. Ingakvalitetsfaktorer ska försämras. Alla kvalitetsfaktorer  hänvisar till HVMFS 2013:19.Vattendraget ska ha en naturlig flödesdynamik och meandra på ett naturligt sätt genomområdet. Den hydrologiska regimen ska motsvara hög status med avseende på parametrarnavolymsavvikelse och flödets förändringstakt samt minst god status för parametern specifikflödeshastighet.Vattenkvalitén ska vara god, varken försurat eller övergött. Detta motsvaras av att de kemiskakvalitetsfaktorerna för näringsämnen och försurning ska ha hög status.Det ska finnas fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material till anslutandevattensystem och svämplan motsvarande lägst god status med avseende på konnektivitet iuppströms- och nedströmsriktning och i sidled, (uppnås inte i år 2018).  Kvalitetsfaktorn förvattendragets morfologi ska ha hög status, vilket innebär att vattendragets bottenstruktur ochstrandzoner ska motsvara naturliga förhållanden med endast liten påverkan från människan.Vattendraget ska till stor del vara beskuggat (ca 50 %) och kantas av ostörd strandskog.Kantzonerna längs vattendraget i området ska bestå av högörtsäng och strandskog utan störreingrepp.  Död ved ska finnas i allmän utsträckning



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 5 av 12SidaTypiska arterTypiska och karaktäristiska arter för naturtypen ska ha en allmän förekomst. Vattenlevandemossor ska generellt vara vanligt förekommande. Främmande arter ska saknas både i vattnetoch i strandzonen.Negativ påverkanInom Natura 2000-området finns ingen verksamhet eller åtgärd som påverkar vattendragetnegativt på ett betydande sätt. Längst i öster kan finnas spår av tidigare rensning och denekologiskt funktionella kantzonen runt vattendraget kan utvecklas genom att man låter fler trädoch buskar komma upp i direkt anslutning till åkanten. Detta gäller även den norra sidan avvattendraget vid Natura 2000-området. Påverkan kommer i stället från verksamheteruppströms respektive nedströms.Lokala hot:De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:- Vandringshinder uppströms och nedströms- Rensning och rätning, bl.a. flera markavvattningsföretag uppströms, som leder till onaturligavattenståndsvariationer med snabba flödestoppar samt ökar risken för uttorkning- Sannolikt svag population av flodpärlmusslans värdfisk, öring- Förstörda biotoper för de typiska arterna flodpärlmussla och öring genom ett antal dammardirekt nedströms Natura 2000-området.Generellt kan nedan listade faktorer påverka naturtypen negativt:-Reglering av vattenföringen. Reglering av oreglerade vattendragssträckor kan orsaka stördflödesdynamik, fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- ochstrandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.-Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Detta leder till merensartade bottnar och strandmiljöer samt minskar förutsättningarna för arter som är beroendeav naturlig flödesdynamik.-Utsättning av främmande arter eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, spridasmitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.-Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragetsnaturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och den naturligaartsammansättningen.-Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Markavvattning ochskyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion och näringsläckage. Båda ingreppen kanorsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.-Körning med skogsmaskiner eller liknande uppströms området kan orsaka markskador, vilketkan leda till grumling och igenslamning av bottnar, näringsläckage samt förändrad hydrologi istrandmiljön.-Infrastrukturanläggningar t.ex. vägar; byggande, underhåll och trafik kan orsaka grumling ochutsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor kan utgöravandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för utspolning av vägbankarmm).-Vattenuttag under lågflödesperioder innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperatureroch syrgasbrist.-Exploatering av strandområden är inte förenligt med att upprätthålla naturliga strandmiljöer.-Utsläpp av förorening från punktkälla t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.-Övergödning, läckage av bekämpningsmedel och hög grumlighet från jordbruksverksamhet-Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiskaförutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter.-Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning och miljögifter



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 6 av 12Sida(inklusive metaller).BevarandeåtgärderGällande regler:Natura 2000-området ingår i sin helhet i vattenförekomsten "Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön"(VISS EU_CD: SE641746-136639).Prioriterade bevarandeåtgärder:- Utrivning eller delutrivning av vandringshinder i form av en gammal damm vid Osets kvarnoch såg. Fiskväg eller andra åtgärder för upp- och nedströmsvandring vid Knätte kvarn.- Långsiktig satsning på våtmarker och andra fördröjningsmagin i avrinningsområdet för attminska risken för uttorkning. Särskilt vikt bör läggas på vilka åtgärder som kan genomföras iavrinningsområdets markavvattningsföretag och om det t.o.m. finns möjlighet till upphävandeav företag helt eller delvis.- Utöka habitaten i närområdet för flodpärlmussla och öring genom återställning av så mångasom möjligt av nedströms liggande dammar.- Förbättring av ekologiskt funktionell kantzon och eventuell blockåterställning inom Natura2000-området enligt beskrivning under hotbild- Elfiskeprogram för att undersöka öringbeståndet i området och få fram underlag föreventuella åtgärder om beståndet behöver förstärkas- Grundläggande inventering av flodpärlmussla inom och i anslutning till området eftersomkunskapsläget är otillfredsställande.- Upprättande av vattenkemiskt undersökningsprogram för att få bättre kunskap om framföralltnäringsstatus, grumlighet och färg.Övriga bevarandeåtgärder:- Bevaka så att nyexploateringar eller befintlig verksamhet inte leder till vattenreglering,vattenuttag eller vattenutsläpp som påverkar bevarandetillståndet.- Skogsstyrelsen meddelar vid behov råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inomavrinningsområdet för att bl.a. säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget ochdess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvalitetennegativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.- Förebyggande åtgärder och bevarandeinsatser i jordbrukslandskapet vidtas vid behov inomavrinningsområdet för att minska näringsläckaget. Exempel på detta är anpassade skyddszonerpå åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar), miljöersättning för fånggröda, ekologiskodling, extensiv vallodling och vårplöjning.- Vid bete utefter vattendrag inom Natura 2000-området bör betesdjur inte tillåtas att gå ned ivattnet. Åtgärden är viktigast vid bete med nötkreatur.BevarandetillståndSammantaget bedöms bevarandetillståndet för vattendraget inte vara gynnsamt år 2018.Vandringshinder utanför området behöver åtgärdas och markavvattning åtgärdas inom helaavrinningsområdet. Fakta antyder dessutom att öringbeståndet är svagt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 7 av 12Sida6430 - Högörtängar2,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEn stor del av området utgörs av högörtäng. Ängen restaurerades på 70-talet och har historisktbrukats som äng sedan lång tid tillbaka. Inom naturtypen finns också mindre inslag av rikkärroch fuktäng, men dessa är så små att de får ingå i högörtsängen. De för naturtypen högörtsängtypiska arterna brudborste, smörbollar, kåltistel, gökblomster, flädervänderot och ängsrutaförekommer enligt Länsstyrelsens uppföljning av gräsmarker i skyddade områden.Generell beskrivning av naturtypenOfta näringsrika högörtssamhällen i såväl höglänt som låglänt terräng.Två undertyper finns:6430 a) Högörtssamhällen på fuktig–våt mark i kanten längs med sjöar och vattendrag därstörningar i form av hävd och/eller översvämningar, islossningar etc. förhindrar igenväxningav buskar och träd. Naturtypen omfattar inte kantzoner med för regionen enbart triviala ochvanligt förekommande kvävegynnade arter.6430 b) Högörtssamhällen ovanför barrskogsgränsen.Högörtängar ovanför barrskogsgränsen (6430 b) uppträder främst i fjällområdet medanlåglandstypen (6430 a) förekommer i hela landet.Högörtängar förekommer på näringsrikt underlag och behöver störning för att upprätthållas.Detta gäller i synnerhet låglandstypen (6430 a) som utan störning vanligen snabbt växer igen.Värdefulla högörtängar av låglandstyp bör vara relativt artrika och ha en stor andel blommandeväxter såsom älgört, gökblomster, kärrtistel, kåltistel, brudborste, hampflockel etc. Områdensom domineras av triviala arter och gräs, t ex mjölkört, jättegröe och tuvtåtel, bör inte klassassom 6430. Områden som domineras av jättebalsamin eller andra införda arter räknas inte hellertill denna naturtyp. Få ovanliga organismer är tydligt knutna till högörtängar, i synnerhet tilllåglandstypen, men naturtypen är en del av den landskapsmosaik som många organismerbehöver för att överleva. I dagens rationellt utnyttjade landskap har denna mosaik till storadelar gått förlorad, vilket är ett hot mot den biologiska mångfalden. Artrika högörtängar kantill exempel vara viktiga för insekter som behöver miljön för olika faser i utvecklingen eller förfödosök. Särskilt värdefulla är sådana högörtängar som har lång kontinuitet i området.Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatthöga bevarandevärden.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samtkonkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändradhydrologi som tex förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och förminskade populationer av karakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen högörtängar (6430) ska vara minst 2,3 hektar. Regelbunden hävd genom slåtter skapåverka området. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området eftervegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligtförekommande arter ska finnas och föryngra sig. Hydrologin ska vara naturlig ochmarkfuktigheten tillräcklig. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken ellerkörspår eller andra avvattnande anläggningar som medför negativ påverkan. Näringsstatusen imarken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Varken vedartadeller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 8 av 12Sidanaturtypen främmande arter ska inte förekomma. Typiska kärlväxter ska förekomma allmänt-rikligt.Negativ påverkan-Felaktig skötsel, utebliven och/eller otillräcklig hävd. Svagt hävd kan utgöra ett hot medigenväxning som följd.-För tidigt betespåsläpp eller året-runt-bete kan bl.a. ge trampskador.-Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessastrukturer missgynnas.-Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.-Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränsermellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.-Spridning av kemikalier som bekämpningsmedel* och växtnäringsämnen*, gödsel samt annatsom ökar näringstillförseln. (T.ex. kan stödutfodring i naturtyperna och dess betesfållor ochsambete med gödslad vall påverka artsammansättningen negativt).-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevandeinsektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.-Introduktion av främmande arter, t.ex. insådd av vallväxter eller trädgårdsväxter.-Upplag* och deponier, t.ex. deponering av halmbalar.-Ändrad markanvändning i eller i anslutning till objektet, t.ex. upphörd hävd, uppodling avbetesmark, plantering av gran.-Markexploatering t.ex. grävning*, schaktning*, täktverksamhet *och anläggande av väg* elleruppförande av byggnad* och andra ingrepp som kan skada markvegetationen.-Åtgärder som förändrar hydrologin som t.ex. körskador, dikning och dämning.-Nedfall av kväve, försurande ämnen eller andra luftföroreningar kan ge negativa förändringari vegetationens artsammansättning samt utarma den känsliga epifytfloran av lavar och svampar.-Fragmentering, som leder till minskad kontakt mellan områden, brist på genflöde mellanpopulationer samt kanteffekter i små objekt.* Åtgärder som är markerade med en asterix (*) regleras i naturreservatets föreskrifter.BevarandeåtgärderHela området sköts med årlig naturvårdsinriktad slåtter under perioden 10 juli - 15 augusti.Efter slåttern skall höet ligga kvar en tid för att torka och fröa av sig innan det omhändertasoch bortforslas från ängsmarken.Enligt gällande skötselplan (från 1980) skall den västra delen av slåttermarken få utvecklasmot en frodigare högörtfuktäng som slåttras bara ca vart tredje år och då sent i juli eller iaugusti. Därvid torde bl a kåltisteln gynnas. Naturtypen omfattas har också miljöersättning försärskilda värden enligt landsbygdsprogrammet (2014 - 2020) och åtagandeplaner för skötselnav området är knuten till ersättningen. Enligt den ska området slås varje år vilket bör vara denbästa skötseln för naturtypen.BevarandetillståndBevarandetillståndet är år 2018 gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 9 av 12Sida1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritiferaArtens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.BeskrivningÄtran har en dokumenterad förekomst av flodpärlmussla i och direkt nedströms Natura 2000-området. Populationen har aldrig undersökts med kvantitativa metoder men en översiktliginventering år 2004, på en hundrameterssträcka strax utanför området, gav 300 musslar varavca 20% var under 5 cm. Den minsta musslan hade en längd av ca 2 cm. Ytterligare enöversiktlig inventering gjordes 2013 på en 55-meterssträcka i samma område. Då hittadesdrygt 100 musslor där den minsta var 36 mm. Andelen små musslor var i detta fall bara 4%och man hittade även ett ganska stort antal tomskal. Uppströms uppgav dock inventerarna attdet var mycket lätt att hitta musslor under 50 mm.Utifrån en översiktligt fältbesök 2018 kan sträckan med flodpärlmussla uppskattas till runt 600meter varför den ungefärliga populationen på sträckan borde uppgå till mellan 1000 och 2000individer. Av den totala sträckan ligger ca 25 % inom Natura 2000-området vilket motsvararden nedersta tredjedelen av området. Några musslor ner mot 5 cm längd hittades utanansträngning, medan antalet tomskal var mycket litet.Generell beskrivning av arten:Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller grusbottnar ochtillräckligt hög strömhastighet för att inte igenslamning ska ske. Mussellarverna lever upp till10 månader som parasit på gälarna hos öring eller lax. Lokal reproduktion av värdfiskbeståndär därför betydelsefull, särskilt eftersom det framförallt är ung öring som fungerar som värd.För att kunna växa måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller grusbotten somgenomströmmas av friskt vatten så att musslan kan andas och filtrera näring. Efter några årbörjar musslorna sticka upp ur bottensubstratet. Flodpärlmusslan blir vanligen könsmogen vid15-20 års ålder.Flodpärlmusslan är känslig för utebliven förökning på grund av brist på värdorganismen laxeller öring, dålig vattenkvalitet, igenslamning av bottnar, förändrad vattenregim, mekaniskpåverkan genom körning, tramp m.m. och i övrigt åtgärder som missgynnar värdorganismernalax och öring.Från att ha klassats som en ”sårbar” art på rödlistan sedan 2000 är flodpärlmusslan sedan 2010”starkt hotad”. Arten har försvunnit från en tredjedel av de svenska vattendrag den förekom iunder början av 1900-talet och föryngring sker endast i en tredjedel av kvarvarande bestånd.Minskningen kan i stora drag förklaras av ovan nämnda hotfaktorer, vilket både har försämratlivsmiljön för flodpärlmusslan men också förutsättningarna för livskraftiga bestånd av dessvärdar lax och öring.Bevarandemål- Ett reproducerande bestånd av flodpärlmussla ska finnas inom, och i anslutning till, Natura2000-området.- Beståndet ska ha minst högt skyddsvärde enligt HaV:s inventeringsmetodik"Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla".- Beståndet ska långsiktigt ha livskraftig status (klass 1) enligt HaV:s inventeringsmetodik"Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla", vilket betyder fler än 500 musslor,varav >20 % under 50 mm och >0 % under 20 mm.- Natura 2000-området bör utökas till att omfatta hela musselbeståndet- Bottnarna ska vara väl syresatta och substratet ska domineras av sten med inslag av större



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 10 av 12Sidablock och grus.- Det ska finnas en frisk och föryngrande stam av framför allt öring för att säkerställamöjligheten till föryngring av flodpärlmussla.Se i övrigt mål för 3260, mindre vattendrag.Negativ påverkanDe största hoten för arten i området är:- Liten delpopulation i Natura 2000-området. Större delen av beståndet finns utanför detskyddade området. Även den åsträcka som löper genom området omfattas endast till halvabredden (den södra halvan)- Sannolikt svagt öringbestånd- Vandringshinder uppströms och nedströms försvårar spridningen av flodpärlmussla och dessvärdfisk öring- Rensning av vattendraget uppströms kan medföra grumling, ökad sedimenttransport ochigensättning av bottnar. Ett markavvattningsföretag finns mellan Nordsjön ochflodpärlmusselbeståndet.- Rensning och rätning i avrinningsområdet, bl.a. flera markavvattningsföretag uppströms ledertill onaturliga vattenståndsvariationer med snabba flödestoppar samt ökar risken föruttorkning. Sommaren 2018 var flödet extremt lågt.Generella hot-Brist på lämpliga bottnar – många av de vattendrag där arten idag förekommer är reglerade,rensade eller kanaliserade.-Reglering minskar vattenhastigheten och resulterar i ökad sedimentation i fördämda delar. Ikorttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer.Flodpärlmusslan missgynnas genom försämrade strömningsförhållanden, minskad förekomstav värdfisk och minskad habitatkvalitet.-Rensning leder till att musslor grävs bort samtidigt som det medför ökad sedimenttransportoch minskad habitatvariation i vattendragen.-Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag leder tillkraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer. Bestånd i stora och djupavattendrag lever i mera stabila miljöer och är inte alls lika känsliga. Minskad beskuggningleder ofta till ökad förekomst av makrofyter och därmed långsammare flöden och meraigenslamning. Körning i och vid vattendragen kan skada såväl musslor som dess livsmiljösamt bidra till ökad tillförsel av partiklar och försurande ämnen.-Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av bl.a. försurande och syretärande ämnen samtmiljögifter och bekämpningsmedel.-Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss effekt.-Brist på lämpliga bottnar.-Försurning gör att musslorna får problem med kalkupptag och skalbildning. Vid pH-värdenunder 5 i kombination med höga halter fria aluminiumjoner är risken stor att musslorna dör. Juyngre individ desto större känslighet mot låga pH och glochidielarverna är känsligast.-Vattenuttag för bevattning av jordbruksmark liksom dränering av jordbruks- ochskogslandskapet leder till kraftigt varierande flöden med periodvis risk för lågasyrgaskoncentrationer samt torrläggning av små vattendrag.-Övergödning leder till ökad produktion av organiskt material, vilket bidrar till igenslamningoch sänkta syrehalter till följd av ökad nedbrytning. Den största antropogena närsalttillförselnlokalt står jordbruk och avloppsanläggningar för.-Förekomst av främmande fiskarter som amerikansk bäckröding och regnbåge är ett hot då dekan konkurrera ut naturligt förekommande öring- och laxbestånd och därigenom ha negativinverkan på flodpärlmusslans reproduktion.- Bäverdammar som hindrar fiskens vandring och stoppar upp det rinnande vattnet kan också



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-35000-2018 11 av 12Sidadämma in musselpopulationer.- Tramp från betesdjur kan skada musslor och orsaka grumling med påföljande igensättning avbottnar.BevarandeåtgärderSpecifika åtgärder för flodpärlmussla:- Inventering av flodpärlmusslans status och reproduktion inom Natura- 2000 området.- Fortsatt uppföljning av reproduktionsframgång och status hos flodpärlmusslan.- Utökning av Natura 2000-området och/eller naturreservatet så det omfattar helaflodpärlmusselpopulationen.- Utöka habitaten i närområdet för flodpärlmussla och öring genom återställning av så mångasom möjligt av nedströms liggande dammar.I övrigt hänvisas till samma prioriterade och övriga åtgärder som listas under 3160, mindrevattendrag. Se även de för området beskrivna gemensamma bevarandeåtgärderna.BevarandetillståndBevarandetillståndet är 2018 troligen gynnsamt men bedömningen är osäker eftersomkvantitativ fakta om såväl mussel- som öringbestånd saknas. För att kunna dra säkra slutsatserbehövs såväl musselinventering, elfiske som vattenkemiska undersökningar.
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Utvecklingsmarken är inte Natura 2000-naturtyp idag 
men kan på sikt bli lövsumpskog 9080. den är också
viktig som skyddszon för vattendraget för att det 
ska uppnå gynnsamt bevarandetillstånd.
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