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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU 

som skapades för att hejda utrotning av vilda djur och växter och att bevara 

deras livsmiljöer. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som 

finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer 

ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för 

naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom nätverket 

av Natura 2000-områden säkerställs livsmiljöer och arter inför framtiden. 

Varje land är skyldigt att bevara utpekade naturtyper och arter i landets 

Natura 2000-områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 

naturtyper och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt 

värdefulla. I Örebro län finns 28 av dessa naturtyper. Taiga, slåtterängar i 

låglandet och högmossar är några exempel på utpekade naturtyper i vårt 

län. I länet ingår 43 arter i fågeldirektivet och 25 arter ingår i 

habitatdirektivet. Exempel på arter som ingår fågeldirektivet är havsörn, 

trana och tjäder och exempel på arter i habitatdirektivet är läderbagge, 

större vattensalamander, asknätfjäril och guckusko. 

Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan (eller 

skötselplan) med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de 

naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam 

bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av 

bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 

ska tydliggöra inriktningen på förvaltningen av området och ligga till grund 

för tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av 

Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med 

området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer 

eller när förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument".  

Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell 

reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t.ex. beslut om 

bildande av naturreservat.  

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. 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. 
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Bevarandeplan för Natura 2000-området

SE0240164 Svennevadsån

Kommun: Hallsberg

Områdets totala areal: 39,6 ha

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-01-18

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-03-20

Markägarförhållanden: Privata och bolag

Regeringsbeslut, historik: SPA: Nej, pSCI: 2006-05-01, SCI: 2007-11-01, SAC: 2014-01-16,  
regeringsbeslut M2013/2696/Nm

Naturtyper och arter som ska bevaras i området
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet

3260 - Mindre vattendrag

1032 - Tjockskalig målarmussla, Unio crassus

1163 - Stensimpa, Cottus gobio

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 
Fem stormusselarter förekommer i systemet: den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, 
spetsig målarmussla,  vanlig dammussla, större dammussla och den globalt och nationellt 
rödlistade arten flat dammussla (NT). Musselfaunan i Svennevadsån kan betecknas som riklig 
vilket motiverar åns höga bevarandevärden. 

Motivering 
Svennevadsån-Skogaån klassas som nationellt särskilt värdefull vattenmiljö för natur- och 
fiskevården, och är därför ett av länets högst prioriterade vatten inom arbetet med miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag. Spår av utter, vilken är en hotad art och klassad som sårbar enligt 
ArtDatabankens rödlista, har dessutom noterats vid ån, något som bidrar ytterligare till 
vattendragets höga skyddsvärde.
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Prioriterade åtgärder 
Det är viktigt att få ett långsiktigt skydd av kantzoner längs vattendraget, genom naturvårdsavtal 
eller liknande. Arten stensimpa (artnr 1163) ska anmälas vid nästa anmälningstillfälle, liksom 
utter (artnr 1355), om den visar sig regelbundet förekomma vid Svennevadsån.

Beskrivning av området
Svennevadsån-Skogaån rinner genom ett skogsdominerat landskap från sjön Tisaren i väster via 
Skogasjön och Lillsjön fram till Sottern i öster. Den del av ån som ingår i Natura 2000-området 
Svennevadsån, sträckan från samhället Skogaholm till gården Österkvarn, utgör den enda kända 
platsen i länet med förekomst av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan. Levande 
beståndet i Svennevadsån av denna sällsynta musselart utgör även det nordligast kända i Sverige 
och troligen även det nordligaste i Skandinavien. På andra äldre kända och nordligare lokaler 
(Fyrisån i norra Uppland och Dalälvssystemet i södra Dalarna) har nyligen genomförda 
inventeringar inte kunnat påvisa någon förekomst av levande tjockskaliga målarmusslor. 

Svennevadsåns omgivningar som under 1800-talet präglades av betesmarker består idag främst 
av barrskog – framför allt granplanteringar – med inslag av myrar. I strandzonen växer dock en 
del lövträd. Jordbruk bedrivs fortfarande i viss utsträckning. Väster om Skogasjön, i närheten av 
Skogaholms herrgård, rinner ån genom ett nu igenväxande beteslandskap. Beskuggningen längs 
vattendraget är måttlig, mellan 5 och 50 %, och förekomsten av död ved är liten.

 Vattenvegetationens täckningsgrad är också den 5-50 % och utgörs främst av flytbladsväxter. 
Strömförhållandena är lugna i så gott som hela vattendraget. Näringshalterna liksom vattnets 
grumlighet och färg är generellt sett måttliga men öster om Skogasjön visar vattnet tendenser till 
övergödning. Ån visar inga tecken på försurning. 

Den tjockskaliga målarmusslan, liksom övriga inhemska stora sötvattensmusslor, är beroende av 
fiskar för sin förökning. Stensimpa är den viktigaste värdfisken för tjockskaliga målarmussla i 
Svennevadsån. Det är främst med hjälp av värdfiskarna som musslornas förflyttning sker och 
följaktligen spelar vandringshinder för fisk även en stor roll för musslors spridning. Vid elfiske 
har förutom stensimpa även gädda, gärs, lake, bäcknejonöga, elritsa och abborre fångats inom 
Natura-området i ån. 

Svennevadsån har rätats på flera ställen och det finns flera vandringshinder mellan Tisaren och 
Sottern. Några av dessa är bäverdämmen vars betydelse för musslornas spridning är oklar, och 
tre utgörs av dammar som bedöms som svåråtgärdade. Endast en av dammarna, en 
kraftverksdamm vid Skogaholm, fyller idag någon funktion.

Vad kan påverka negativt
Ett generellt hot av försurning orsakad av antropogena källor är gällande för hela området. 

Bevarandeåtgärder
Gällande regelverk

• Det 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).

• Strandskydd gäller enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Strandskydd gäller 100 m från
strandlinjen (ut i vattnet och inåt land).
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• Det krävs tillstånd för utsättning av fisk enligt 2 kap. 16§ Förordning (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

• I Hallsbergs kommun råder förbud mot markavvattning enligt 4 a § Förordning
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

• Anmälningsplikt eller tillståndsplikt för vattenverksamhet råder enligt 11 kap. miljöbalken.
• 1032 Tjockskalig målarmussla: Tjockskalig målarmussla är fredad enligt 1 a §

artskyddsförordningen (1998:179) samt 5 § Förordning (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen. Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder import,
export och förvaring av levande exemplar samt försäljning av levande och döda exemplar
av tjockskalig målarmussla.

Övriga bevarandeåtgärder 3260 Mindre vattendrag
Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att inga försämringar av 
naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell 
naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt 
övervakning).

Skötselåtgärder
• En ”stensimpebotten” har anlagts dit både musslor och stensimpor flyttats. Flytten har

också följts upp och det har visat sig att både fisk och musslor verkar ha acklimatiserat sig
väl.

• Markägaren Sveaskog utför en inventering av Svennevadsån för att komma med ett förslag
på ekologiskt funktionella kantzoner, vilket är tänkt att i förlängningen leda till ett
naturvårdsavtal ("vattenvårdsavtal”). De kartlägger också diken. De diken som har negativa
effekter på vattendraget kommer att läggas igen. Likaså kommer de jobba en del med
kantzonerna, där det är granplanteringar ned till vattendraget kommer de att plockhugga
och försöka få upp löv.

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 

3260 - Mindre vattendrag

Areal: 3,45 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 

Beskrivning
Svennevadsån-Skogaån rinner genom ett skogsdominerat landskap från sjön Tisaren i väster via 
Skogasjön och Lillsjön fram till Sottern i öster. Den del av ån som ingår i Natura 2000-området 
Svennevadsån, sträckan från samhället Skogaholm till gården Österkvarn, utgör den enda kända 
platsen i länet med förekomst av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, Unio crassus. 
Levandebeståndet i Svennevadsån av denna sällsynta musselart utgör även det nordligast kända i 
Sverige och troligen även det nordligaste i Skandinavien.

Bevarandemål
Arealen 3260 Mindre vattendrag ska vara minst 3,45 hektar. Vattendragens hydrologi ska vara ostörd 
och det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ 
påverkan. Vattendragen ska ha en god vattenkvalité och en naturlig artsammansättning utan negativ 
inverkan av främmande arter eller fiskstammar. Det ska finnas följande typiska arter: stensimpa, 
tjockskalig målarmussla, åsandslända.

Negativ påverkan
• Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning,

minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning,
markavvattning och skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda ingreppen kan
orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.

• Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade vattendragssträckor
eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt minimitappning, ökad
korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik, fragmentering/ vandringshinder,
överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller
ändrade näringsförhållanden.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt (det bör utredas om regleringen i vattensystemet kan anpassas 
på ett bättre sätt för att minska risken för skador på miljön).
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1032 - Tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Tjockskalig målarmussla är strikt knuten till rinnande vatten. Arten uppträder i Sverige i allt 
från meterbreda bäckar till stora åar (mer än 50 meter breda). Enstaka fynd finns rapporterade 
från sjöar, men det rör sig då om fynd i anslutning till sjöinlopp eller utlopp. Arten 
förekommer från någon decimeters djup ner till 2,5–3 meter med de rikligaste förekomsterna 
kring 2 meters djup. Tjockskalig målarmussla kan hittas såväl på steniga som grusiga och 
sandiga bottnar. Den föredrar erosionsbottnar utan inbäddning och pålagring av finsediment. 
De små musslorna lever under sina första år nedgrävda i syrerika grusbottnar (väl syresatt 
fingrus utan inslag av organiskt material). De högsta tätheterna hittas i rinnande till svagt 
strömmande vatten, medan arten är direkt ovanlig såväl i lugnflytande som i starkt strömmande 
och forsande miljöer.

Spridningsförmågan hos tjockskalig målarmussla är dåligt känd. De parasitiska 
glochidielarverna torde kunna sprida sig åtskilliga kilometer under de veckor de sitter fast på 
värdfiskarna. Studier från Virån i Kalmar län visar att löja, mört och lake kan bära glochidier 
av tjockskalig målarmussla. Det är dock okänt i vilken utsträckning de kan utvecklas på dessa 
fiskarter. Eftersom musslornas parningstid sammanfaller med de viktigaste fiskarternas sker 
det förmodligen regelbundet omfattande fiskvandringar under larvtiden och förutsättningarna 
för spridning inom vattendragen borde vara god. Inventeringsresultat från vattendrag där arten 
slagits ut i de nedre delarna (Braån och Tommarpsån i Skåne) tyder emellertid på att processen 
är mycket långsam (flera decennier). I samband med undervattensfilmning har man kunnat se 
tjockskalig målarmussla som med god hastighet förflyttat sig i bottensedimentet. Det är troligt 
att gamla musslor utan större problem kan förflytta sig 5–10 meter per dag. Observationer från 
Schweiz antyder att honmusslorna under parningstiden förflyttar sig in på grunt vatten. Mera 
långväga riktade förflyttningar är inte kända.

I grunda vattendrag sitter arten i regel mycket djupt nedgrävd i bottnen, i många fall med 
skalranden i jämnhöjd med bottensubstratet. I de fall sifonerna inte är öppna kan musslorna 
vara mycket svåra att upptäcka. På djupare vatten, och i partier med mjuka bottensediment, 
sitter musslorna betydligt ytligare, ofta så att ungefär halva skalet syns.

Bevarandemål
Den tjockskaliga målarmusslan ska finnas i en livskraftig population inom Natura 2000-
området. Det ska finnas inslag av musslor mindre än två centimeter som indikation på 
rekrytering i området. Vattnet i Svennevadsån ska ha god kvalitet och genomströmning samt 
bottnar med sand, sten eller grus viktiga för musslornas möjlighet att andas och filtrera näring. 
Kantzonen utmed vattendraget ska vara orörd, vilket skyddar mot övergödning, vattengrumling 
och fluktuerande temperaturer. Värdfiskarter, vars gälar mussellarverna parasiterar på, ska 
kunna reproducera sig i området utan begränsning av vandringshinder.

Negativ påverkan
• Brist på lämpliga bottnar – flertalet av de vattendrag där arten idag förekommer är

reglerade, rensade eller kanaliserade.
• Reglering minskar vattenhastigheten med ökad sedimentation till följd. I

korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer.
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• Rensning i vattendragen leder till att musslor grävs bort samt ökad sedimenttransport och
minskad habitatvariation.

• Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag leder
till kraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer. Bestånd i stora och
djupa vattendrag lever i mera stabila miljöer och är inte alls lika känsliga. Minskad
beskuggning leder ofta till ökad förekomst av makrofyter och därmed långsammare
flöden och ökad sedimentation och igenslamning.

• Indirekt hotas arten av svaga värdfiskbestånd till följd av minskad habitat-variation,
reglerade flöden och fragmentering/uppdelning av vattendragen.

• Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av bl.a. försurande och syre-tärande ämnen
eller bekämpningsmedel.

• Höga halter av nitratkväve (>2 mg/l) leder till försämrad reproduktion.
• Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss

negativ effekt.
• Fragmentering i kombination med små delpopulationer. I många vattendrag är bestånden

små och glesa samtidigt som det inte konstaterats förekomst av små musslor. Lokalt är
bestånden så små att de riskerar att för-svinna till följd av slumpfaktorer. Inte minst som
fragmentering av vattendrag ofta förhindrar spridning uppströms.

• Övergödning leder till lägre syrgashalter, ökad igenväxning, sedimentation och risk för
överlagring av partiklar.

• Försurning.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. Övervakningen av Svennevadsån har visat att det finns 
rekrytering  men populationen som helhet är fortfarande liten. Uppströms Skogasjön är den 
mycket svag vilket gör den extra sårbar för slumpvisa utdöenden. Nedströms Skogasjön ser 
det bättre ut men kan ännu inte anses som gynnsam.
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1163 - Stensimpa, Cottus gobio

Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning
Stensimpa förekommer i många olika typer av sötvattenmiljöer med renspolad botten, från 
grunda brackvattensmiljöer till små bäckar. Arten är vanligast sträckor med strömmande 
vatten som har steniga och grusiga bottnar, men den går att hitta såväl på blockrika bottnar 
som rena sandbottnar. Leken sker under försommaren, från slutet av april längst i söder till 
juni i norr. Hannarna hävdar revir kring en hålighet de har grävt ut under en sten och de vaktar 
den befruktade rommen tills den kläcks.Stensimpa har regelbundet påträffats vid provfisken i 
Svennevadsån. Arten är värdfisk för den hotade tjockskaliga målarmusslan.

Bevarandemål
Stensimpa ska kunna reproducera sig i området utan begränsning av vandringshinder.

Negativ påverkan
• Förekomst av vandringshinder i vattendragen hindrar spridning uppströms.
• I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer som

leder till instabila bottenförhållanden.
• Rensning av vattendrag leder till att stora mängder lämpliga bottnar grävs bort samt ökad

sedimenttransport och minskad habitatvariation.
• Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag leder

till kraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer och ökad risk för
igenväxning.

• Lokala populationer hotas på sikt av försämrade syreförhållanden i bottnarna.
• Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av försurande, syretärande och gödande

ämnen.

Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt eftersom det finns flera vandringshinder för arten i 
vattendraget. Stensimpa har dock registrerats vid de provfisken som genomförts i ån. Senaste 
provfisket gjordes 2014.
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fem län i södra Sverige. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 2002:19A.
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Natura 2000-området Svennevadsån
(SE0240164)

Teckenförklaring
Naturtyper

Natura 2000-naturtyper (yta totalt, ha)
3260 Mindre vattendrag (3,45)
Övriga naturtyper (yta totalt, ha)
3100 Ickenatura-sjöar (36,22)
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