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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 fnns i EU:s fågeldirektiv 
och art- och habitatdirektiv� Syftet är att reducera risken för utrotning av vilda djur 
och växter och att hindra att deras livsmiljöer 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 art- 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 fnns i Sverige� Därtill 
häckar regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fågelarter i vårt land� 

Bevarandeplan 
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 
skyddat som naturreservat� I planen ska det fnnas en beskrivning av området 
innehållandes bevarandesyfte, bevarandemål och en förteckning 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, till 
exempel skydd eller skötsel, ska också 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 om områdets förutsättningar kontaktar Länsstyrelsen� 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument� För formell reglering 
av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för 
naturreservat� Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den 
tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000� 

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 fnns hos Länsstyrelsen, läs på 
webben eller kontakta en handläggare� 
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 Karta och kartverktyg 
Aktuell information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt Natura 
2000-område går att hitta med hjälp av kartverktyget 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� Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till 
fiken Kartskikt, avmarkera allt och under Naturtypskarteringar, lägg till Natura 
naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor, linjer, punkter)� Det fnns även 
möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shp-fl� För mer information, se 
Länsstyrelsens hemsida� 

Här nedan fnns en översiktskarta över områdets belägenhet� En naturtypskarta 
fnns i slutet av denna bevarandeplan� 
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Förklaring av begrepp 
Bevarandesyfte 
Det övergripande syftet med Natura 2000-området är alltid att upprätthålla de 
förtecknade naturtyperna och arterna i ”gynnsam bevarandestatus”� 

Bevarandemål 
Bevarandemålen beskriver vad bevarandesyftet innebär i praktiken för förtecknade 
naturtyper och arter� Målet skall alltså, helst med hjälp av mätbara parametrar, 
beskriva vad gynnsam bevarandestatus för aktuell art eller naturtyp innebär� 
Föreligger redan gynnsam bevarandestatus sätts bevarandemålen ofta så att 
nuvarande förhållanden ska bibehållas� 

Bevarandestatus 
Bevarandestatus för en naturtyp bestäms av de faktorer som påverkar naturtypen 
och dess typiska arter� Med påverkan avses något som på lång sikt kan förändra 
naturtypens naturliga utbredning, struktur, funktion, eller förändra de typiska 
arternas möjlighet till överlevnad� En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam 
när: 

» dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den
täcker inom detta område är stabila eller ökande, och

» den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga
kommer att fnnas under en överskådlig framtid, och

» bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam�

Bevarandestatus för en art bestäms av de faktorer som påverkar arten och som 
på lång sikt kan förändra den naturliga utbredningen eller storleken hos dess 
populationer� En arts bevarandestatus anses som gynnsam när: 

» uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång
sikt kommer att förbli livskraftigt och

» artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde inte minskar inom en
överskådlig framtid, och

» det kommer att fortsätta fnnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer skall bibehållas på lång sikt�

Habitat 
Med habitat menas en miljö som är lämplig för en viss art att leva i� I denna 
bevarandeplan används begreppet naturtyp ofta som synonym till habitat� 

Koder 
Varje naturtyp och art som omfattas av art- och habitatdirektivet eller 
fågeldirektivet har en speciell kod� Förteckningen över koder för arter och 
naturtyper som återfnns i Sverige hittas på Naturvårdsverkets hemsida: 
http://www�naturvardsverket�se 
Dessutom har alla Natura 2000-områden en unik kod� 

http://www.naturvardsverket.se
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Prioriterad art eller naturtyp 
Utpekade som prioriterade i art- och habitatdirektivet eftersom Sverige som 
medlem i EU har ett särskilt ansvar för dessa� Prioriterade arter och naturtyper 
är ofta de mest hotade och/eller så fnns deras huvudsakliga utbredningsområde 
inom EU� 

Rödlistad art 
Rödlistan är en nationell sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom 
landets gränser� Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier som 
omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender� 
Utifrån en sammantagen bedömning placeras arterna i olika rödlistekategorier� 
Läs mer på Artdatabankens hemsida: http://www�artdatabanken�se 

Typisk art 
Indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos naturtypen 
genom att de reagerar relativt tidigt på förändringar� 

http://www.artdatabanken.se
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Ingående naturtyper och arter 
enligt art- och habitatdirektivet 
Området är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art och 
habitatdirektivet� I tabellerna nedan redovisas samtliga i området påträffade arter 
och naturtyper som legat till grund för detta� Resterande areal upp till områdets 
totala areal uppfyller idag inte kriterierna för någon av de naturtyper som ingår i 
art- och habitatdirektivet� 

Tabell 1. Ingående natur typer enligt ar t- och habitatdirekt ivet . 

Kod Naturtyp Uppskattad areal 

3210 Större vattendrag 1,34 hektar 

7140 Öppna mossar och kärr 22,25 hektar 

9010 Taiga 64,35 hektar 

9050 Näringsrika granskogar 2,23 hektar 

9080 Lövsumpskog 0,34 hektar 

91D0 Skogsbevuxen myr 17,47 hektar 

Tabell 2 . Ingående ar ter enligt ar t- och habitatdirekt ivet .  

Kod Art 

1926 Slät tallkapuschongbagge 

1927 Grov tallkapuschongbagge 
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 Bevarandesyfte 
(enligt 17§ Förordning om områdesskydd) 

Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som fnns i 
området (se ovan) ska bevaras långsiktigt� Varje naturtyp och art ska bidra till att 
en gynnsam bevarandestatus kan uppnås inom en större region� Detta område 
utgör därför en viktig del i det ekologiska nätverk som är Natura 2000� 

Det främsta bevarandesyftet är att bevara de två arterna av tallkapuschongbaggar 
samt de ingående naturtyperna och naturtypernas kvaliteter som lokaler för de 
ingående typiska och karaktäristiska arterna� 
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Beskrivning av området 
Natura 2000-området är 116,9 hektar stort och är beläget cirka 8�5 kilometer 
nordost om Strömsunds samhälle och cirka 10 kilometer sydväst om Lövberga 
i Strömsunds kommun� Området är fackt beläget och högsta punkten ligger 
på 300 meter över havet och lägsta punkt på 290 meter över havet� Bergarten i 
området består av granit och jordarterna utgörs av sandig-moig morän� 

Områdets granskogar är urskogsartade och fnns belägna i reservatets 
södra, centrala och nordöstra delar� Samtliga granbestånd är bitvis rikligt 
hänglavsdraperade och ofta med påtagliga mängder död ved, företrädesvis av 
liggande gran� Generellt är det ont om lövträd förutom enstaka sälgar och aspar� 

Områdets tallskogar är brandpräglade men insprängt i dessa fnns även gott om 
gran� Fält- och bottenskikt i de talldominerade delarna domineras av torr-frisk 
ristyp med ibland stort inslag av den lavrika skogstypen� 

Omgivande våtmark består till större delen av skogbevuxen myr och öppna mossar 
och kärr� 

Natura 2000-området är på många ställen tydligt präglat av forna tiders bränder� 
Även gamla stubbar, högstubbar och gamla lågor har ofta någon form av 
brandspår� 
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Beskrivning av arter/livsmiljöer 

Bevarandestatus idag 
De festa naturvärden i Malmån är så pass höga att naturtyperna har gynnsam 
bevarandestatus� Men på grund av avsaknaden på nyliga bränder förekommer inte 
tallkapuschongbaggarna eller andra arter som gynnas av nyliga bränder� Det vore 
önskvärt om mängden brandskadad och branddödad ved ökade i området� 

Bevarandestatus för ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet: 

Kod Naturtyp Bedömd bevarandestatus 

3210 Större vattendrag Gynnsam 

7140 Öppna mossar och kärr Gynnsam 

9010 Taiga Gynnsam 

9050 Näringsrika granskogar Gynnsam 

9080 Lövsumpskog Gynnsam 

91D0 Skogsbevuxen myr Gynnsam 

Bevarandestatus för ingående arter enligt art- och habitatdirektivet: 

Kod Art Bevarandestatus 

1926 Slät tallkapuschongbagge Ogynnsam 

1927 Grov tallkapuschongbagge Ogynnsam 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området 
negativt? 

Här beskrivs de viktigaste hoten vi idag känner till mot Natura 2000-området� 
Andra hot som idag är okända kan bli aktuella i framtiden liksom mer storskaliga 
och diffusa hot såsom t�ex� klimatförändringar och luftburna föroreningar� I denna 
bevarandeplan har ingen hänsyns tagits till detta� 

Nedan beskrivs generella hotbilder för hela Natura2000-området samt även 
naturtypsvisa och artspecifka hotbilder� 

Observera att all verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område är tillståndspliktig� Eventuella hotbilder som ej redovisas 
nedan är därför inte undantagna från tillståndsplikt� Kontakta Länsstyrelsen för 
vidare information� 
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Generella hotbilder 

»  Spridning av t�ex� kalk, aska och gödningsämnen kan ge drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning� 

»  All form av markexploatering� 

»  Terrängkörning eller annan aktivitet som leder till omfattande markslitage eller 
snöpackning� 

»  Hårt besökstryck� Ett allt för hårt besökstryck kan leda till nedtrampning av 
vegetationen� 

»  Förändringar av hydrologin� 

»  Inplantering av främmande arter� 

Hotbilder för naturtyper 

STÖRRE VATTENDRAG (3210) 

»  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 
födesdynamik, fragmentering/ vandringshinder, överdämning av våtmarks-
och strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade 
näringsförhållanden� 

»  Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrål-ning/temperatur, 
fysisk störning, minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt 
material� Slutavverkning, markavvattning/ skyddsdikning ger ökad avrinning 
och risk för erosion� Verksamheterna kan orsaka grumling och igenslamning 
av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön� 

»  Jordbruk; intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion/ 
grumling samt läckage av närings- och bekämpningsmedel� Upphörd hävd 
och/ eller skogsplantering av strandnära betesmarker och mader ökar 
igenväxningstakten i strandzonen� 

»  Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning� 
Minskade vattenståndsvariationer och jämnare föde orsakar mer ensartade 
botten och strandmiljöer och minskar förutsättningarna för arter som är 
beroende av naturlig födesdynamik� 

»  Vattenuttag under perioder med lågvattensföde (framför allt biföden i 
jordbruksområden) innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer 
och syrgasbrist� 

»  Utsättning av främmande arter, eller fskstammar kan ändra konkurrens-
förhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering� 

»  Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande 
till vattendragets naturliga produktionsförmåga kan påverka 
konkurrensförhållanden och artsammansättning� 

»  Exploatering av strandområden är negativt för möjligheten att upprätthålla 
naturliga strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om 
översvämningsskydd� 
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»  Infrastrukturanläggningar - byggande, underhåll och trafk kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag� Broar och 
vägtrummor kan utgöra vandringshinder och vara faskhalsar vid höga föden 
(med risk för utspolning av vägbankar mm)� 

»  Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet� 

»  Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, 
miljögifter (inklusive metaller) och eutrofering� 

»  Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och 
kemiska förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande 
ar-ter� Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) vattendrag 
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura 
förhållanden� 

ÖPPNA MOSSAR OCH K ÄRR (7140) 

»  ”Körskador” vid körning i terrängen med exempelvis fyrhjuling� 

»  Förändrad hydrologi och hydrokemi beroende på exempelvis dikning,  
skogsbruk på närliggande fastmark� 

»  Igenväxning p�g�a� upphörd hävd� 

»  Intensivt bete med tillhörande tramp kan skada bottenskiktet i främst blöta 
rikkärr� 

»  Spridning av t�ex� kalk, aska och gödningsämnen riskerar ge drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning� 

»  Igenväxning p�g�a� markavvattning och kvävedeposition kan innebära att 
proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt förändras� 

TAIGA (9010) 

»  Exploatering� 

»  Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att viktiga strukturer förstörs 
eller borttages� Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga 
genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse� Undantag kan 
fnnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde� 

»  Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, 
markberedning, dikning, plantering och användandet av främmande trädslag� 

»  Markskador� Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och 
naturmiljön förändras� Detta gäller större markskador� 

» Fragmentering� I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer 
påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet� På 
landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med 
äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande 
områden med kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar� 
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»  Nedfall av kemiska ämnen� Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt 
skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön� Så har till 
exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar 
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i 
vegetationen� Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar� 

»  Brist på dynamik� Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens 
utveckling� Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i land-skapet 
uppstår brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas 
habitat försvinner� Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, 
men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och an-grepp av 
insekter och svamp� 

»  Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av 
Norrland har påverkat förekomst av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är 
invasiva främmande arter som har potential att skada den naturliga foran och 
faunan� 

NÄRINGSRIK A GRANSKOGAR (9050) 

»  Exploatering av området i fråga 

»  Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att viktiga strukturer förstörs 
eller borttages� Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga 
genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse� Undantag kan 
fnnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde� 

»  Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, 
markberedning, plantering och användandet av främmande trädslag� 

»  Markskador och dikning� Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin 
påverkas och naturmiljön förändras� Detta gäller större markskador, medan 
tramp sällan är negativt� 

»  Fragmentering� I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer 
påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet� 

»  Nedfall av kemiska ämnen� Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt 
skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön� Så har till 
exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar 
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i 
vegetationen� Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar� 

»  Brist på dynamik� Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens 
utveckling� Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet 
uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas 
habitat försvinner� Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, 
men andra viktiga dynamiska krafter är ras, översvämning och utbrott av 
skadeorganismer� 

»  Vissa organismer� Några organismer har förmågan att påverka landskapets 
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra 
föryngring av vissa trädslag� Andra hot är arter som ännu inte observerats i 
landet, men som har potential att skada den naturliga foran och faunan� 
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LÖVSUMPSKOG (9080) 

»  Exploatering av området i fråga� 

»  Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att viktiga strukturer 
förstörs eller borttages� Även åtgärder i intilliggande områden kan vara 
skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse� 
Undantag kan fnnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat natur-
värde� 

»  Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling,  
markberedning, plantering och användandet av främmande trädslag� 

»  Invasion av gran och främmande trädslag� 

»  Störd hydrologi genom t� ex� dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög 
grad får sin karaktär av det mer eller mindre permanent höga vatten-ståndet� 

»  Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att  
hydrologin påverkas med följd att naturmiljön ändras� 

»  Fragmentering� I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer 
påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet� 

»  Nedfall av kemiska ämnen� Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt 
skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön� Så har till 
exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar 
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i 
vegetationen� Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar� 

»  Brist på dynamik� Flera av arterna knutna till naturtypen förekommer ofta bara 
i några få stadier i skogens utveckling� Om de dynamiska krafterna inte får 
verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd 
att de ingående arternas habitat försvinner� Detta gäller bland annat klimat- 
och väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer� Älg och annat vilt 
kan förhindra föryngring av lövträden� 

»  Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential 
att bli ett problem om de införs� 

SKOGSBEVUXEN MYR (91D0) 

»  Exploatering i eller i anslutning till området� Förutom den direkta skadan kan 
hydrologin påverkas negativt� 

»  Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att viktiga strukturer förstörs 
eller borttages� Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga 
genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse� Undantag kan 
fnnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde� 

»  Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbe-
redning, plantering och användandet av främmande trädslag� 

»  Tillförsel av kalk eller aska� Kan ge skador på vegetationen, främst områdets 
mossor och lavar� 

»  Torvtäkt� 

»  Markskador och dikning� Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin 
påverkas och naturmiljön förändras� 
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»  Fragmentering� I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 
fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer 
påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet� 

»  Nedfall av kemiska ämnen� Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt 
skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön� Så har till 
exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar 
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i 
vegetationen� Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar� 

»  Brist på dynamik� Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i sko-gens 
utveckling� Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i land-skapet 
uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas 
habitat försvinner� Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men 
andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen, översvämning och utbrott 
av skadeorganismer� 

»  Vissa organismer� Några organismer har förmågan att påverka landskapets 
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra 
föryngring av vissa trädslag� Andra hot är arter som ännu inte observerats i 
landet, men som har potential att skada den naturliga foran och faunan� 

Hotbilder för arter 

SLÄT TALLK APUSCHONGBAGGE (1926) OCH GROV TALLK APUSCHONGBAGGE 
(1927) 

»  Det största hotet för brandberoende arter är effektiv detektering och 
bekämpning av bränder i skogsmark� Vid hög brandrisk övervakas skogsmark 
och när bränder uppstår bekämpas dessa snabbt genom det fnmaskiga nät 
av skogsvägar som fnns� 

»  Gallring, röjning och avverkning av brända träd efter brand� 

»  Skogsbruk har även mer långsiktigt försämrat förhållandena genom att  
likforma skogen med avseende på trädslag och ålder� Bränder i variationsrika 
bestånd uppnår i allmänhet mycket större naturvårdskvalitéer än bränder i 
likformiga, eftersom fer olika livsmiljöer skapas� 

»  Skogsbrukets naturvårdsbränningar är ofta av låg kvalité� Några anledningar 
till det är att de ofta utförs under alldeles för blöta förhållanden, på helt eller 
nästan trädlösa områden och med ökande grad maskinell markberedning 
efteråt� 
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 Bevarandemål för arter/livsmiljöer 

Större vattendrag (3210) 

Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 1,34 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Naturtypen ska ha naturliga vattenståndsfuktuationer och föden� 

»  Strandzonerna ska ha naturliga erosions- och sedimentationsprocesser � 

»  Kontinuitet ska råda i närmiljön (hydrologi, luftfuktighet, substrattillgång mm) 
och det ska fnnas en fungerande buffertzon� 

»  Konnektivitet (fria vandringsvägar och föde) ska råda mellan vattendraget 
och anslutande vattensystem� 

»  Vattenkvaliteten ska vara god� 

Typiska arter: 
Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 

Öppna mossar och kärr (7140) 

Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 22,25 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Naturlig hydrologi, opåverkad av dikning och annan markavvattning� 

»  Igenväxningsvegetation med buskar och småträd ska bara förekomma i 
försumbar mängd� 

Typiska arter: 
Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 

Taiga (9010) 

Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 64,35 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Den totala krontäckningen av träd och buskar ska vara minst 25 % 

»  Mängden död ved ska utgöra 20% av totalvolymen ved 

Typiska arter: 
Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 
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Näringsrika granskogar (9050) 

Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 2,23 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Den totala krontäckningen av träd och buskar ska vara minst 25 % 

»  Skogen ska ha lång kontinuitet, naturlig dynamik och naturliga störningar� 

»  Buffertzoner måste skapas mot hyggen och liknande� 

»  Mängden död ved ska utgöra 20% av totalvolymen ved� 

Typiska arter: 
Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 

Lövsumpskog (9080) 

Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 0,34 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Den totala krontäckningen av träd och buskar ska vara minst 25 % 

»  Andelen lövträd ska bibehållas eller öka� 

»  Mängden död ved ska utgöra 20% av totalvolymen ved� 

Typiska arter: 
Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 

Skogsbevuxen myr (91D0) 
Areal och utbredning: 
Arealen naturtyp ska vara minst 17,47 hektar� 

Struktur och funktion: 
»  Den totala krontäckningen av träd och buskar ska vara minst 30 % 

»  Mängden död ved ska utgöra 20% av totalvolymen ved� 

»  Hydrologin ska vara opåverkad� 

»  Torvtäcket ska vara oförändrat eller tillväxande� 

Typiska arter: 
» Ingen påtaglig minskning får ske av de för naturtypen typiska arterna� 
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Slät tallkapuschongbagge (1926) och grov 
tallkapuschongbagge (1927) 

Areal och utbredning: 
Tallkapuschongbaggarna ska inte minska i antal och deras livsmiljö ska vara 
tillräckligt stor för att de ska kunna fortleva� 
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 Bevarandeåtgärder 
Återkommande naturvårdsbränningar är en förutsättning för att områdets 
naturvärden ska gynnas och bevaras på lång sikt, främst med avseende på 
tallkapuschongbaggarna� 
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Uppföljning av bevarandemål 
Uppföljning kommer att ske regelbundet vart 6–12 år enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer för uppföljning av arter och naturtyper� 
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Naturtypskarta 
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Postadress: 831 86 Östersund 
Besöksadress: Residensgränd 7 

Telefon: 010-225 30 00 
jamtland@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/jamtland 
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