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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� 

© Länsstyrelsen Jämtlands län 
© Lantmäteriet Geodatasamverkan - GSD 
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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 Bevarandestatus 

3220 Mindre vattendrag 10,0 hektar Gynnsam 

6430 Högörtängar 2,0 hektar Gynnsam 

7160 Källor och källkärr 0,5 hektar Gynnsam 

9040 Fjällbjörkskog 15,0 hektar Gynnsam 

9050 Näringsrik granskog 5,0 hektar Gynnsam 

9070 Trädklädd betesmark 120,0 hektar Gynnsam 

91E0* Svämlövskog 4,0 hektar Gynnsam 

* = Prioriterad naturtyp enligt art- och habitatdirektivet. 

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

Kod Art Svenskt namn Bevarandestatus 

1948 Calamagrostis chalybaea Skogsrör Gynnsam 
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Beskrivning av området 
Vallån Frostviken utgörs av en cirka 5,5 kilometer lång sträcka av alpint 
vattendrag norr om Jormvattnet� Området är totalt 186,7 hektar, sträcker sig 
från reservatsgränsen öster om Storlidfjället cirka 460 meter över havet och 
ner till utloppet i Lill-Jorm 350 meter över havet� Ån tillförs vatten från en mängd 
mindre bäckar längs sträckan� Längs ån har deltaland bildats på två ställen, dels 
strax nedströms Vallarna (Vållan) och dels i nedre delen vid utloppet� Mellan 
dessa deltaområden har ån skurit sig djupt ner i skifferberget och rinner genom 
en djup ravin kantad av branta höga skifferlodytor och klippväggar varvat med 
lätteroderade höga slänter, lokalt med skredärr� På fera ställen förekommer 
vattenfall och forsar� 

Berggrunden består huvudsakligen av kalkfyllit och jordarterna är moiga till leriga 
moräner, grova issjösediment, fna älvsediment och lokalt hällmark� 

Vallån kantas av fjällbjörkskog i de övre delarna, graninslaget ökar successivt 
en bit ner och granen blir efterhand dominerande� Den nedre delen, uppströms 
landsvägen består av alluvial  (årligen översvämmad) gråaldominerad lövskog 
med visst inslag av hägg och lokalt glasbjörk samt någon enstaka mycket gammal 
gran� Visst inslag av alluvial lövskog fnns även i det övre deltat� Strax uppströms 
landsvägen, i direkt anslutning till den alluviala lövskogen fnns en mindre 
gransumpskog� 

Gammal gran fnns på fera ställen längs ån, främst på östra sidan i branterna 
mot ravinen och i gransumpskogen, men delvis även längs västra sidan� Död ved 
förekommer i varierande omfattning, i den alluviala lövskogen delvis rikligt med 
död ved av gråal hägg och glasbjörk� Här är vissa partier helt orörda medan andra 
är påverkade av främst forna tiders slåtter och bete� Delvis fnns mycket död ved 
också längs östra sidan av ravinen� 

Strandvegetationen är genomgående örtrik� I den alluviala lövskogen fnns 
enorma mängder strutbräken� I deltalandet vid Vallarna fnns en del igenväxta 
och igenväxande odlings-, slåtter- och betesmarker men skogsbete har 
återupptagits som hävdform� Inom cirka 120 hektar bedöms skogsbetet vara av 
sådan omfattning att det ger positiva effekter som hävdform� I övrigt medger inte 
terrängstrukturen något nämnvärt bete� 

Skogsrör förekommer rikligt i det nedre deltat, lokalt även längre uppströms 
och på många ställen fnns fjällarter etablerade längs stränderna� I den branta 
sluttningen längs ravinens östra sida fnns en ovanligt riklig förekomst av norsk 
näverlav på ett fertal gamla granar� En kryssmarkerad led korsar ån inom objektet� 

Flera rödlistade arter har påträffats i området, dessa är listade i tabell 3� Dessutom 
förekommer en mängd signalarter, inte minst kalkindikatorer� Karaktärsarter i 
objektet är bland annat: strutbräken, vitsippa, fjällviol, torta, nordisk stormhatt, 
kransrams, smörboll, slåtterblomma, brudborste, kärrfbbla, fjällskära, lappsyra�, 
hässlebrodd, hultbräken, nordlundarv, lundelm, fjällsyra, gullbräcka, stjärnbräcka, 
svarthö, rosenbinka, dvärgvide, fjällfbbla och mörkhövdad spiklav� 
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Tabell 3. Rödlistade arter inom Natura 2000-området Vallån Frostviken. 
Rödlistekategorier definieras som: Utdöd (EX), Utdöd i vilt tillstånd (EW), Nationellt utdöd (RE), 
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT), Livskraftig (LC), Kunskaps-
brist (DD). 

Art Svenskt namn Rödlistekategori 

Rostania occultata Skorpgelélav NT 

Platismatia norvegica Norsk näverlav VU 

Ramalina thrausta Trådbrosklav EN 

Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT 

Lobaria scrobiculata Skrovellav NT 

Hypogymnia hultenii Kavernularia NT 

Lophozia longifora Vedfikmossa NT 

Scapania glaucocephala Svämskapania EN 

Poa remota Storgröe NT 

Glyceria lithuanica Glesgröe VU 

Botrychium lunaria Månlåsbräken NT 

Trifolium spadiceum Brunklöver NT 

Gallinago media Dubbelbeckasin NT 

Riparia riparia Backsvala NT 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett NT 

Lutra lutra Utter NT 
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Bevarandesyfte 
Natura 2000-området Vallån Frostviken omfattar en fjälldal med vattendrag och 
omgivande skog� 

Bevarandesyftet för området är att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för 
områdets ingående naturtyper och arter: 

»  Alpina vattendrag (3220) 

»  Högörtängar (6430) 

»  Käll och källkärr (7160) 

»  Fjällbjörkskog (9040) 

»  Näringsrik granskog (9050) 

»  Trädklädd betesmark (9070) 

»  Svämlövskog (91E0) 

»  Skogsrör (1948) 

Prioriterade bevarandevärden 
I Natura 2000-området Vallån Frostviken är de prioriterade bevarandevärdena 
följande: 

»  Svämlövskogen� 

»  Alpina vattendrag� 
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Bevarandestatus 
För att kunna säkra det långsiktiga bevarandet av utpekade naturtyper och arter 
samt bedöma behov och prioriteringar av bevarandeåtgärder krävs en bedömning 
av det specifka områdets bevarandestatus� 

Denna bedömning utgår från tillståndet hos ingående naturtyper och arter i 
förhållande till de mål som fastställts för området� Områdets hotbild vägs in för att 
ge en uppfattning om hur områdets förutsättningar kommer utvecklas i framtiden� 

För detta område bedöms bevarandestatusen preliminärt vara gynnsam� 
Observera att området är otillräckligt undersökt varför vi inte med säkerhet kan 
säga vilken bevarandestatus området har idag� 

Motivering 
Att området anses ha gynnsam bevarandestatus baseras på att de festa mål är 
uppfyllda� 

Det fnns dock orosmoment i att delar av skogen som omger Natura 
2000-området är kalavverkad� Detta kan medföra störningar genom kanteffekter 
och förändrad hydrologi� Skogsbetet bör också uppföljas för att säkerställa att 
skötseln är tillräcklig� 

För bevarandestatus för specifka naturtyper och art, se beskrivningen av 
respektive naturtyp eller art� 
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Övergripande bevarandemål 
Nedan listas en sammanfattning av bevarandemålen för området� För mer 
detaljerade bevarandemål, se bevarandemål för respektive naturtyp och art� 

Vattendraget Vallån ska ha en naturlig födesregim och hela området ska ha 
naturlig hydrologi och hydrokemi� Skogen ska vara välbetad med luckighet och 
gott ljusinsläpp till markvegetationen samt stora mängder död ved� 

»  Ingående arter utpekade i art- och habitatdirektivet ska vara livskraftiga� 

»  Arealen för respektive naturtyp ska inte minska� 

»  Populationerna av typiska arter för naturtyperna ska vara livskraftiga på lång 
sikt�  

»  Endast naturligt förekommande arter ska fnnas i området� 

»  Naturlig födesregim i vattendraget Vallån� 

» Naturlig hydrologi och hydrokemi i hela området� 

»  Välhävdad markvegetation med gott ljusinsläpp�   

»  Hög andel död ved� 
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Övergripande hotbild 
Hotbilden är en utvärdering av de hot som fnns mot de olika naturtyperna, arterna, 
samt mot Natura 2000-området i sig� 

De allvarligaste hoten är sådana som förstör eller allvarligt skadar strukturer, 
miljöer och funktioner� Exempel på sådana hot är exploatering och 
skogsbruksåtgärder inom eller i anslutning till området� Upphört bete kan innebära 
igenväxning och en förändrad artsammansättning� 

Nedan listas en sammanfattning av de hot som anses vara övergripande och de 
hot som anses mycket akuta eller allvarliga� 

För en mer detaljerad hotbild, se hotbild för respektive naturtyp och art� 

»  Exploatering av området� 

»  Dikning, vägbyggnation och andra markavvattnande åtgärder i eller i närheten 
av området kan påverka hydrologi och hydrokemi�  

»  Spridning av kalk, aska eller gödningsämnen i eller i närheten av området kan 
förändra näringssammansättning och hydrokemin� 

»  Skogsbruksåtgärder i eller i närheten av området kan påverka hydrologi, 
lokalklimat och markstruktur negativt� 

»  En förändrad födesregim i Vallån� 

»  Förändring i hydrologi och hydrokemi i området� 

»  Skogsbruksåtgärder i området och i anslutning till området� 

»  Upphört bete kan innebära igenväxning� 
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Prioriterade bevarandeåtgärder 
För att uppnå bevarandemålen bör följande bevarandeåtgärder genomföras� 
Åtgärdsförslagen har sin utgångspunkt i och är tänkta att motverka de specifka 
hot som utpekats för området ifråga och innefattar både allmänna åtgärder (det 
vill säga hur området respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, naturskydd 
och naturvård) och specifka åtgärder för Natura 2000-området� De åtgärder som 
listas här är prioriterade för området� 

För att bevara områdets natur- och kulturvärden långsiktigt rekommenderas 
ett formellt skydd genom naturreservatsbildning eller biotopskydd� Markägare 
och brukare bör informeras om möjligheter att få miljöstödsersättning för att 
upprätthålla lämplig skötsel av naturvärdena i Natura 2000-området� Markägare 
och brukare i angränsande områden har stora möjligheter att bistå bevarandet 
av naturvärdena i Natura 2000-området� Information om dessa naturvärden och 
lämpligt tillvägagångssätt bör därför fnnas tillgängligt� Information om områdets 
natur och bevarandevärden samt om hur detta bör beaktas ska dessutom vara 
tillgängligt för allmänheten� 

För att undvika påverkan från närliggande markanvändning är väl fungerande 
skyddszoner vid exempelvis avverkningar, gödsling och kalkning i anslutning till 
området en viktig del av en långsiktigt hållbar bevarandestrategi� Dit hör även att 
en naturvårdsanpassning sker hos skogsnäringen med ökad hänsyn vid sjöar och 
vattendrag i anslutning till Natura 2000-området� Miniminivån för denna hänsyn 
bör utgå från Skogsstyrelsens rekommendationer� 

Kraven på skyddszonernas utseende varierar, bland annat beroende på områdets 
topograf och markförhållanden� För att nå en fexibel naturvårdsanpassning 
bestäms skyddszonernas storlek individuellt för varje avverkningsobjekt/varje 
avverkningsanmälan utifrån de lokala förutsättningarna� Kravet är ett fullgott 
skydd och en fullgod funktion för att säkerställa den biologiska mångfalden inom 
området� 

Beteshävd bör upprätthållat i hävdade områden� 

»  Markägare och brukare i närområdet bör informeras om möjligheter att bistå 
bevarandet av naturvärdena i Natura 2000-området� 

»  Bevarandeplan med information om områdets natur- och bevarandevärden  
ska vara tillgänglig för allmänheten� 

»  Vid avverkningar, gödsling, kalkning med mera i områden där vattenföringen 
leder in i Natura 2000-området måste särskild hänsyn tas� 

»  En naturlig artsammansättning ska upprätthållas� 

»  Särskild hänsyn ska tas till våtmarker och vattenmiljöer i anslutning till Natura 
2000-området� 

»  Upprätthållande av skogsbete� 
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Uppföljning 
Området bör uppföljas kontinuerligt för att upprätthålla en långsiktigt gynnsam 
bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper samt för att kunna utvärdera 
områdets bevarandeåtgärder och behov av ytterligare åtgärder� I de fall området 
inte har något formellt skydd är fortlöpande uppföljning av bevarandetillståndet 
prioriterat� 

Om särskilda skötselåtgärder har specifcerats för Natura 2000-området bör 
uppföljning ske med jämna intervall utgående från tidpunkten för senaste åtgärd� 

Även verksamheter eller åtgärder som sker i anslutning till Natura 2000-området 
kan ha en negativ inverkan på de ingående naturvärdena i området, och kan 
därmed vara skäl för ytterligare uppföljning� 
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Beskrivning av naturtyper och art 
3220 – Alpina vattendrag 
10 hektar 

Alpina och subalpina vattendrag med naturliga vattenståndsfuktuationer och 
oftast sten-, grus- eller sandbotten� Vattendynamik, is och annan störning skapar 
fodbäddar och öppna stränder som koloniseras av strandvegetation bestående 
av örter och halvris med stort inslag av fjällväxter� Naturtypen förekommer normalt 
endast ovanför gränsen för sammanhängande barrskog och avgränsas mot land 
av medel-högvattenlinjen� 

Förekomst av örtrik strandvegetation och vedartade fjällväxter som gynnas av 
störning i form av naturliga vattenståndsvariationer karakteriserar naturtypen� Den 
karakteristiska vegetationen behöver dock inte förekomma i vattendragets hela 
sträckning för att tolkas som naturtyp� 

Bevarandemål för Alpina vattendrag (3220) 
Vattendynamiken i vattendraget ska vara naturligt då det är en förutsättning för 
att upprätthålla livsmiljön för naturligt förekommande arter� Det ska fnnas fria 
vandringsvägar i vattendraget såväl som i anslutande vattensystem (inga mänskligt 
skapade vandringshinder)� 
Naturliga omgivningar med örtrik vegetation, vide, fjällbjörk, våtmarker, mader 
behövs för att upprätthålla livsmiljöer och en naturlig näringsstatus� 

God vattenkvalitet är avgörande för många av naturtypens typiska arter� Normalt 
har alpina vattendrag näringsfattigt, ofta klart (förutom vid transport av minerogent 
material nedströms glaciärer eller vid snösmältning), neutralt vatten� Inom 
ramen för naturtypen förekommer dock fera olika vattenkemiska förhållanden� 
Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är att god eller hög ekologisk 
status enligt vattenförvaltningen uppnås eller bibehålls� Arealen för naturtypen ska 
inte minska� 

»  Arealen av naturtypen uppgår till minst 10 hektar� 

»  Naturliga vattenståndsfuktuationer och föden� 

»  Fria vandringsvägar� 

»  Naturliga omgivningar� 

»  God vattenkvalitet� 

Hotbild för Alpina vattendrag (3220) 
Det största hotet mot naturtypen är reglering av vattenföringen; småskalig 
utbyggnad i kvarvarande oreglerade vattendragssträckor eller fortsatt/ökad 
påverkan i redan reglerade vatten, exempelvis sänkt minimitappning, ökad 
korttidsreglering� Reglering kan orsaka störd födesdynamik, fragmentering/ 
vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning av 
vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden� 
Ytterligare hot är utsättning av främmande arter, eller fskstammar kan ändra 
konkurrens-förhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering� 
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Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till 
vattendragets naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden 
och artsammansättning� 

Byggande av terrängvägar/överfarter som kan innebära vandringshinder och 
orsaka grumling� 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 med mera)� Utsläpp av föroreningar från 
punktkälla, till exempel avlopp, täkt, gruva eller annan verksamhet kan allvarligt 
skada naturtypen� 

»  Reglering av vattenföringen� 

»  Infrastrukturanläggningar samt terrängvägar/överfarter� 

»  Utsättning av främmande arter� 

»  Alltför ensidigt fske� 

»  Utsläpp av föroreningar� 

Bevarandeåtgärder för Alpina vattendrag (3220) 
Det regionala och lokala samarbetet med förebyggande åtgärder och bevarande 
bör förbättras inom avrinningsområden� Information till markägare och 
verksamhetsutövare bör samordnas mellan länsstyrelsen, skogsstyrelsen och 
kommunen� Gröna skogsbruksplaner, skogscertifering eller frivilliga avsättningar 
kan vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter uppströms 
och i anslutning till Natura 2000-området� Inom ett fskevårdsområde kan regler 
upprättas för långsiktig förvaltning av fskeresursen� 

Vissa åtgärder som kan minska kväveläckage och erosion från jordbruksmark 
och upprätthålla naturvärden i anslutning till vattendrag i jordbrukslandskapet är 
berättigade till miljöersättning� 

Vid förekomst av olika former av vandringshinder för fskar och andra 
vattenlevande organismer kan livsmiljön förbättras genom biotopvård och 
återställning eller upprättande av vandringsvägar� 

»  Information till markägare och verksamhetsutövare� 

»  Gröna skogsbruksplaner, skogscertifering eller frivilliga avsättningar i  
anslutning till vattendrag� 

»  Långsiktig förvaltning av fskeresursen genom fskevårdsområden� 

»  Åtgärder för att minska kväveläckage� 

»  Restaurering av vattensystemet� 

Bevarandestatus för Alpina vattendrag (3220) 
För detta område bedöms naturtypen preliminärt ha gynnsam bevarandestatus� 
Observera att området är otillräckligt undersökt, varför bevarandestatusen inte 
med säkerhet kan fastställas� Att naturtypen är gynnsam baseras på att de festa 
målen är uppfyllda� 
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Det fnns dock ett orosmoment i att delar av skogen som omger Natura 
2000-området är kalavverkad� Detta kan medföra störningar genom förändrad 
hydrologi och hydrokemi i vattendraget� 

Nationellt bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Förutsättningarna 
för gynnsam bevarandestatus är att god eller hög ekologisk status enligt 
vattenförvaltningen uppnås eller bibehålls� 

Även om bevarandestatusen nationellt är gynnsam kan alpina vattendrag 
vara påverkade av reglering, fragmentering, påverkade närmiljöer, försämrad 
vattenkvalitet och förekomst av främmande arter� Förhållanden avseende 
vattenföring, födesdynamik och vattenkvalitet bör bibehållas eller förbättras och 
effekterna av fragmentering och annan fysisk påverkan minimeras� 

6430 – Högörtängar 
2 hektar 

Naturtypen består av ofta näringsrika högörtsängar i såväl höglänt som låglänt 
terräng på fuktig våtmark i kanten längs med sjöar och vattendrag där störningar i 
form av hävd eller andra störningar som förhindrar igenväxning av buskar och träd� 
Naturtypen omfattar inte kantzoner med för regionen enbart triviala och vanligt 
förekommande kvävegynnade arter� 

Få ovanliga organismer är tydligt knutna till högörtängar, i synnerhet till 
låglandstypen, men naturtypen är en del av den landskapsmosaik som många 
organismer behöver för att överleva� I dagens rationellt utnyttjade landskap har 
denna mosaik till stora delar gått förlorad, vilket är ett hot mot den biologiska 
mångfalden� Artrika högörtängar kan till exempel vara viktiga för insekter som 
behöver miljön för olika faser i utvecklingen eller för födosök� 

Svenska undertyper: 
1. Låglandstyp. Högörtssamhällen nedanför barrskogsgränsen. 
2. Höglandstyp. Högörtssamhällen ovanför barrskogsgränsen. 

Högörtängar ovanför barrskogsgränsen uppträder främst i fjällområdet medan 
låglandstypen förekommer i hela landet� Högörtängar förekommer på näringsrikt 
underlag och behöver störning för att upprätthållas� Detta gäller i synnerhet 
låglandstypen som utan störning vanligen snabbt växer igen� 

Även högörtängar ovanför barrskogsgränsen är präglade av störning, ibland 
pågående eller tidigare hävd� Denna undertyp är vanligen mer stabil än 
låglandstypen och kan bibehållas genom naturliga markprocesser och andra 
störningar, såsom snöskred, översvämningar och isskrapning kring vattendrag� 
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Bevarandemål för Högörtängar (6430) 
Enligt defnitionen för naturtypen ingår såväl hävdade som ohävdade marker� 
Objektets hävdhistoria bör vara vägledande för den fortsatta skötseln� 
Högörtängar med lång hävdkontinuitet och hävdgynnade naturvärden är 
beroende av fortsatt skötsel i form av slåtter eller bete samt röjning av 
igenväxningsvegetation för att naturtypen ska kunna bibehålla gynnsam 
bevarandestatus� Skötseln bör utformas enligt objektets speciella natur- och 
kulturvärden för fält-, busk- och trädskikt� Arealen av naturtypen ska inte minska� 

I naturtypen får inte förekomma gödsling (förutom från betande djur), 
stödutfodring, kalkning, dikning eller insådd av för naturtypen främmande arter� En 
naturlig hydrologi och vattenregim ska bevaras� 

»  Arealen ska uppgå till minst 2 hektar� 

»  Bibehållen hävd i hävdberoende områden� 

»  Naturlig hydrologi och vattenregim inom hela naturtypen� 

»  För vissa varianter av naturtypen krävs återkommande översvämningar� 

»  Bibehållna klimatförhållanden i alpina områden� 

»  Hävd ska upprätthållas där det tidigare förekommit� 

»  Öppen miljö som i normalfallet inte har mer än 30 procent täckningsgrad av 
träd och buskar�  

»  Naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från betande djur)� 

»  En för naturtypen naturlig artsammansättning där populationerna av fertalet 
av de typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt� 

Hotbild för Högörtängar (6430) 
Det största hotet mot naturtypen är utebliven röjning av igenväxningsvegetation 
och minskat eller upphört bete, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar och 
träd och utarmning av den hävdgynnade foran och faunan� Skötsel som avlägsnar 
småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser mellan 
olika markslag påverkar naturtypen negativt� Högörtsvegetation är känslig för 
bete och endast extensivt bete får förekomma då ett alltför intensivt betestryck 
påverkar naturtypen negativt� Spridning av gödsel och tillskottsutfodring av 
betesdjur innebär en indirekt näringstillförsel till marken vilket missgynnar den 
konkurrenssvaga foran� 

Användning av avmaskningsmedel till betesdjuren som innehåller avermectin är 
negativt för den dynglevande insektsfaunan� Kväveläckage från angränsande 
marker samt gödsling- och försurningseffekter från nedfall av luftburna 
föroreningar påverkar foran negativt� Dränering som torkar ut naturtypen samt 
markexploatering inom området eller i angränsande områden exempelvis från  
skogsplantering, dikning och täktverksamhet utgör också ett hot mot naturtypen�  
Vattenreglering som hindrar den nödvändiga störningen som ett naturligt 
varierande vattenstånd skapar är negativt för naturtypen och för den alpina  
varianten av högörtängar kan ett varmare klimat utgöra ett hot� 
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»  Minskat eller uteblivet bete kan orsaka igenväxning� 

»  För kraftig röjning av träd och buskage samt skötsel som avlägsnar andra 
småbiotoper� 

»  Ett alltför intensivt betestryck ger negativa effekter� 

»  Spridning av gödsel och tillskottsutfodring av betesdjuren� 

»  Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin� 

»  Gödslings- och försurningseffekter påverkar foran negativt� 

»  En förändrad markanvändning inom eller i anslutning till naturtypen� 

»  Vattenreglering förändrar den naturliga födesregimen� 

Bevarandeåtgärder för Högörtängar (6430) 
Naturtypen är beroende av störning för att inte växa igen� I områden med historia 
av hävd är därför upprätthållande av detta viktigt� Detta kan uppnås genom 
miljöersättningar till lantbrukare för upprätthållande av gynnsam skötsel samt 
information och möjlighet till kompetensutveckling för lantbrukare� 

Åtgärder som kan minska kväveläckage och erosion från åkermarken är 
också berättigade till miljöstöd� I regioner med miljöstöd för skyddszoner bör 
länsstyrelsen uppmana till skyddszoner på åkrar i anslutning till högörtängar� 

»  Miljöersättningar till lantbrukare för upprätthållande av gynnsam skötsel� 

»  Information och kompetensutvecklingsmöjligheter till lantbrukare� 

»  Åtgärder som kan minska kväveläckage och erosion från åkermarken är  
berättigade till miljöstöd�  

Bevarandestatus för Högörtängar (6430) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Nationellt bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus i alpin zon, men 
ogynnsam i boreal och kontinental zon� 

Skäl till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus i boreal region 
är att det kan antas att en minskning skett på grund av vattenreglering och 
förändringar i jord- och skogsbruket under 1900-talet� På grund av kunskapsbrist 
har ingen samlad bedömning gjorts av strukturer och funktioner� 
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7160 – Källor och källkärr 
0,5 hektar 

I naturtypen ingår källor och fattiga-intermediära källkärr som påverkas av ständigt 
strömmande mineralrikt grundvatten� Små källbäckar kan förekomma� Källmiljön 
och källbäckarna karakteriseras av jämn och låg vattentemperatur� 
Den källpåverkade vegetationen är särpräglad och förekommer ofta fäckvis 
vid källan och bäckarna� Även de fattigaste varianterna av intermediär 
källkärrsvegetation som domineras av skapaniaarter och klyvbladvitmossa ingår 
i habitatet� I källorna eller källmyrarna kan järnockrabildning förekomma (nordliga 
järnockrakärr)� 

Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av mindre sträng- 
och farkbildningar samt källkupoler� Habitatet är vanligtvis litet och inkluderar 
både solexponerade och beskuggade källmiljöer, och krontäckningen kan variera 
från 0 till 100 procent� Torvdjupet kan understiga 30 centimeter� 

Källmiljöerna har en speciell fora och fauna som varierar med 
mineralsammansättning och krontäckningsgrad� Vartefter påverkan av källfödet 
avtar övergår vegetationen successivt i annan myr- eller sumpskogsvegetation� 
Habitatet förekommer framför allt i den boreala regionen� 

Källans och kärrets hydrologi eller hydrokemi får inte vara generellt påverkade 
av mänskliga ingrepp� Reversibla, mindre ingrepp som orsakat lokal störning i 
begränsade delar av myren kan medges� För gynnsam bevarandestatus är det 
mycket viktigt att hydrologin i området inte påverkas negativt� 

Bevarandemål för Källor och källkärr (7160) 
För naturtypen är det viktigt med ett ständigt framspringande mineralrikt källvatten� 
Därför är en naturlig hydrologi opåverkad av markavvattning eller exploatering 
av stor vikt� Naturtypen ska inte växa igen med träd eller buskar och öppna ytor, 
strukturer, funktioner och substrat ska fnnas kvar i samma utsträckning som 
vid utpekandet� Typiska arter för naturtypen ska fnnas och vara livskraftiga� 
Näringsstatusen ska vara opåverkad av exempelvis gödning� Arealen av naturtypen 
ska inte minska� 

»  Arealen ska uppgå till minst 0,5 hektar� 

»  Andelen öppen areal inom naturtypen ska motsvara minst nivån vid 
utpekandet� 

»  Naturlig hydrologi och hydrokemi med en hög grundvattennivå� 

»  Kontinuerligt källföde� 

»  Ingen påverkan från dikning eller markavvattning� 

»  Befntliga strukturer ska fnnas kvar i samma omfattning och spridning� 

»  Endast inhemska arter ska förekomma� 

»  Naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat)� 

»  Hävd ska upprätthållas där det tidigare har förekommit� 

»  Markslitage på grund av exempelvis terrängkörning och promenadvägar ska 
vara obefntligt eller försumbart� 
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Hotbild för Källor och källkärr (7160) 
Den största hotbilden är befntliga och framtida ingrepp i form av dikning och 
andra markavvattnande åtgärder som påverkar naturtypens hydrologi och 
hydrokemi, vilket kan ge allvarliga konsekvenser på naturtypen� Källfödet kan 
helt avstanna vid sådana åtgärder� Även skogsbruk i området, framför allt där 
vattenföringen leder in i naturtypen, kan påverka negativt genom förändrad 
hydrologi och ökad vindpåverkan samt solinstrålning� Skogsbruk kan också orsaka 
läckage av näringsämnen som påverkar källmiljön� 
Samtliga övriga verksamheter i närområdet som väganläggning eller 
samhällsbyggande kan förändra hydrologi, lokalklimat och struktur i 
övergångszonen mellan myren och fast mark� Möjliga effekter av alla 
ovannämnda verksamheter kan vara uttorkning, ökad igenväxning samt förändrad 
artsammansättning� 

Den blöta miljön är extra känslig för körning av skogsmaskiner, terrängfordon och 
kraftigt tramp� Upphörd hävd är också ett starkt hot mot naturtypen, då risken att 
myren växer igen är överhängande� 

Spridning av till exempel aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning� Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i naturtypens närhet kan också skada naturtypen genom 
luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten� 

»  Markavvattnande åtgärder liksom dämning i och utanför området kan påverka 
hydrologi och hydrokemi� 

»  Skogsbruk kan påverka hydrologi, lokalklimat och markstruktur� 

»  Terrängkörning kan skada markstruktur och vegetation� 

»  Avverkning i närområdet kan orsaka läckage av näringsämnen�  

»  Spridning av kalk, aska eller gödningsämnen kan förändra 
näringssammansättning och hydrokemin� 

»  Upphörd hävd kan leda till igenväxning� 

»  Alltför intensivt tramp och bete kan skada strukturer, funktioner och arter� 

Bevarandeåtgärder för Källor och källkärr (7160) 
Kontinuerliga åtgärder i form av hävd alternativt röjning ska tillämpas om 
tidigare hävd funnits� Röjning av igenväxande kärr kan användas som en 
extensiv skötselmetod (vart femte år) för att bibehålla de öppna områdena� Vid 
röjningsinsatser är det viktigt att arbetet görs skonsamt så att förekomster av 
små dungar och buskage sparas� Detta då dessa miljöer är viktiga småhabitat för 
mollusker, insekter och fåglar� 

Områden runt källor och källkärr är ändamålsenliga för frivilliga avsättningar, 
utökande av reservat och så vidare för att säkra att hydrologin i området inte 
försämras ytterligare� 

»  Återkommande slyröjningar bör genomföras� 

»  Där tidigare hävd funnits bör den fortgå� 

»  Återställning av naturlig hydrologi genom exempelvis igenläggning av diken� 
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»  En inventering av påverkan från omgivande avverkningar bör genomföras� 

»  Saltstenar bör ej placeras i eller i direkt anslutning till käll- och 
källkärrsområdet� 

Bevarandestatus för naturtypen Källor och källkärr (7160) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Nationellt bedöms naturtypen ha en ogynnsam bevarandestatus i boreal region 
men gynnsam i alpin region� Skälet är att många källor och källkärr i skogsmiljöer 
är hydrologisk och strukturellt påverkade av skogsbruket� Flera av källornas typiska 
arter är i otillräcklig eller dålig status� Problembilden bedöms bestå eftersom det 
är fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara med tillhörande risk för som ökar risken 
för intensifering av skogsbruk och dikesrensning� 

9040 – Fjällbjörkskog 
15 hektar 

Fjällbjörkskogen förekommer främst i alpin region på mark som är torr-fuktig och 
näringsfattig-näringsrik, men sträcker sig också in i angränsade delar av boreal 
region� Naturtypen består av skog dominerad av fjällbjörk i den subalpina zonen 
i fjällområden� Trädskiktets krontäckningsgrad är 10-100 procent och fjällbjörk 
utgör minst 50 procent av grundytan� Övriga trädslag som kan förekomma är 
hägg, rönn, sälg, gråal, asp, viden, tall och gran� 

Fjällbjörken är här konkurrenskraftig på grund av djupa snöförhållanden och 
sen snösmältning� Olika vegetationstyper uppträder beroende på jordmån och 
exponering� De fattigaste typerna är rika på lavar och ris, de rikaste domineras av 
högörter� 

Bevarandemål för Fjällbjörkskog (9040) 
Marken ska vara kontinuerligt bevuxen med fjällbjörkskog och präglas av naturlig 
dynamik, som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker som 
parasitangrepp eller storskaliga störningar så som stormfällning, insektsangrepp, 
översvämningar och brand� I fera fall kan aktiva insatser krävas för att upprätthålla/ 
efterlikna dessa störningsregimer, men skogen bör i allmänhet lämnas till fri 
utveckling� I områden med pågående eller tidigare hävd bör detta upprätthållas 
och återintroduceras� Renbete (eller boskapsbete på fäbodvallar) är en lämplig 
skötsel på områden som har beteshistorik och en hävdgynnad fora� 

Naturliga populationscykler, till exempel av smågnagare, ripor och insekter är en 
förutsättning för många rovdjur och fåglar� Naturtypen ska ha ostörd hydrologi�  
Förekomst av substrat såsom gamla träd, död ved, grenar, torrträd, lågor med 
mera i olika nedbrytningsstadier är viktig struktur för naturtypen� Mängden 
och typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till 
utvecklingsstadium och belägenhet� Arealen av naturtypen ska inte minska� 
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»  Arealen ska uppgå till minst 15 hektar� 

»  Naturtypen ska ha en naturlig hydrologi� 

»  Hävd i form av bete ska upprätthållas� 

»  Populationerna av de typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt� 

Hotbild för Fjällbjörkskog (9040) 
Exploatering av området av till exempel för turism och andra anläggningar och 
vägar utgör ett hot� Skogsbruk är idag ovanligt i fjällbjörkskog, men är i framtiden 
ett möjligt hot� En begränsad plockhuggning av björk för husbehov kan dock göras 
utan att naturtypen i sig skadas väsentligt eller försvinner� Markskador och dikning 
kan både ge mekaniska skador och påverka hydrologin och därmed förändra 
naturmiljön� Klimatförändringar med ett varmare klimat i framtiden leder till att 
barrträdgränsen kryper uppåt i höjdled samt till ökad frekvens av väderfenomen� 
Detta kan också förändra den naturliga dynamiken hos smågnagare och 
fjällbjörkmätare� 

»  Exploateringar av området exempelvis för turism eller andra anläggningar 
samt vägar� 

»  Avverkningar kan vara ett potentiellt hot i framtiden� 

»  Markskador och dikning kan påverka den naturliga hydrologin� 

»  Klimatförändringar ger en klättrande barrträdgräns och kan förändra den 
naturliga dynamiken hos smågnagare och fjällbjörkmätare� 

Bevarandeåtgärder för Fjällbjörkskog (9040) 
Utöver ett övergripande områdesskydd samt upprätthållen/återupptagen hävd 
fnns inga bevarandeåtgärder� 

»  Naturtypen ska lämnas till fri utveckling� 

»  Tidigare hävd ska upprätthållas eller återupptas� 

Bevarandestatus för Fjällbjörkskog (9040) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Naturtypen bedöms ha gynnsam bevarandestatus på nationell nivå� 

9050 – Näringsrik granskog 
5 hektar 

Näringsrik granskog växer oftast på basisk berggrund med rörligt markvatten� 
Fältskiktet är i huvudsak präglat av de näringsrika förhållandena och är ofta 
artrikt� På grund av den ofta höga näringstillgången kan träden utveckla grova 
stammar utan att vara särskilt gamla� Produktionen av död ved går snabbt på 
grund av självgallring och rotröta, och därför kan även påverkade skogar återfå en 
naturskogsliknande prägel relativt snabbt� 
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Vid gynnsamt tillstånd utgörs skogen av gammal skog med lång trädkontinuitet� 
Detta är viktigt för många kärlväxtarter, exempelvis norna och guckusko, samt 
för fertalet marklevande mykorrhizasvampar� Trädskiktet är även avgörande 
för lokalklimatet i naturtypen� Bete bör normalt inte betraktas som en negativ 
påverkansfaktor i dessa skogar� 

Bevarandemål för Näringsrik granskog (9050) 
Näringsrik granskog ska huvudsakligen vara präglad av lång kontinuitet med 
träd i olika åldrar och dimensioner samt ett stort inslag av död och döende ved� 
I skogarna förekommer naturliga processer så som storm, insektsangrepp och 
brand i varierande utsträckning� Skogarna ska i huvudsak vara grandominerade, 
olikåldriga och luckiga� I sena stadier kan skogen vara mer sluten och skiktad� 

Lövrika successioner i olika faser kan fnnas inom området� Träd av alla åldrar och 
av olika trädslag fnns och tillåts självgallra och dö� Fältskiktet ska vara örtrikt och 
typiska arter ska förekomma� Skogen ska lämnas utan påverkan av till exempel 
avverkning eller dikning, för att ytterligare kunna utveckla de strukturer och 
funktioner som karakteriserar en naturskog� Populationerna av typiska arter bör 
vara livskraftiga på lång sikt� Arealen av naturtypen ska inte minska� 

»  Arealen ska uppgå till minst 5 hektar� 

»  Endast inhemska trädslag får förekomma� 

»  Död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier skall förekomma� 

»  Delar av den döda veden ska vara stående� 

»  Skogen skall vara olikåldrig och ferskiktad� 

»  Naturlig hydrologi och hydrokemi� 

»  Populationerna av de typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt� 

Hotbild för Näringsrik granskog (9050) 
Nationellt sett är skogsbruk det största hotet mot naturtypen� Även skogsbruk 
i anslutning till området kan emellertid innebära ett hot eftersom fragmentering 
(uppdelning) av naturtypen kan ge upphov till brist på genföde mellan 
populationer då de inte längre kan nå varandra� Dessutom ger avverkningar i 
områdets omedelbara närhet upphov till kanteffekter, det vill säga att skogen 
öppnas upp för bland annat sol och vind, varvid arter som är känsliga för 
exempelvis uttorkning inte klarar sig� Likaså kan avverkningar, markberedning, 
dikning, skogsbilvägar med mera i anslutande områden leda till att områdets 
hydrologi påverkas negativt� 
Störningar genom för högt besökstryck eller terrängkörning som innebär 
betydande markslitage kan också vara ett hot� Sådant markslitage såväl som 
vilttramp kan försvåra etableringar av vissa arter och i slutändan slå ut dem helt 
från området� Detta betyder att utsättning av saltstenar i viltvårdande syfte kan 
åstadkomma avsevärd skada genom koncentration av tramp på ett ställe� 

»  Avverkningar som skapar kanteffekter� 

»  Skogsbruksåtgärder såsom avverkningar, virkeshantering med tunga fordon,  
markberedning samt vägbyggen kan förändra hydrologin och hydrokemin� 

»  Skogsgödsling, spridning av aska eller kalkning i kringliggande områden� 
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»  Näringsstatus kan förändras av luftföroreningar och ökat kvävenedfall� 

»  Viltbete kan förhindra nya tall- och lövträdssuccessioner� 

»  Trampskador kan uppstå av besökare såväl som av vilt kring saltstenar som 
satts ut för viltvård� 

»  Terrängkörning eller annan aktivitet som innebär betydande markslitage� 

Bevarandeåtgärder för Näringsrik granskog (9050) 
Området som utgör den näringsrika granskogen ska lämnas i huvudsak 
för fri utveckling� Syftet är att denna areal ska få utvecklas genom naturlig 
dynamik och att gamla och grova träd samt död ved i olika dimensioner och 
nedbrytningsstadier ska öka i omfattning� 

»  Naturtypen ska lämnas till fri utveckling� 

»  Skapande av död ved kan vara lämpligt� 

Bevarandestatus för Näringsrik granskog (9050) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Det fnns dock orosmoment i att delar av skogen som omger Natura 
2000-området är kalavverkad� Detta kan medföra störningar genom kanteffekter 
och förändrad hydrologi� 

Den nationella bevarandestatusen är ogynnsam då stora förluster av naturtypen 
skett i slutavverkningar� Dessutom väntas den höga efterfrågan på skogsråvara 
och därigenom den industriella aktiviteten i skogen bestå inom överskådlig tid, 
och eventuellt också öka� Detta innebär troligtvis en fortsatt förlust av naturtypen� 
Röjning, gallring och dikning väntas påverka strukturer negativt� På längre sikt kan 
även inväxning av främmande trädslag ytterligare försämra bevarandestatusen� 

9070 – Trädklädd betesmark 
120 hektar 

Naturtypen förekommer på fastmark och är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik� 
Träd- och buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100 procent och utgörs av 
inhemska trädslag� Naturtypen inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad 
skog� Områden med något lägre krontäckningsgrad än 30 procent och med 
mycket höga naturvärden knutna till naturtypen och dess grova lövträd kan klassas 
som trädklädd betesmark� 

Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl som trädkontinuitet� Inslag av 
gamla träd ska fnnas� Bete förekommer normalt och naturtypen ska hysa värden 
knutna till beteshävd� 
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I de fall betad skog fnns på kalkmark har den ofta en rik marksvampfora som är 
hävdgynnad� Antalet rödlistade arter som är knutna till naturtypen är högt� Finns 
det gott om död ved kan även ett stort antal rödlistade arter knutna till sådana 
substrat fnnas i naturtypen� 

Bevarandemål för Trädklädd betesmark (9070) 
Arealen av naturtypen ska inte minska utan vara minst samma areal som vid 
utpekandet� För både hagmarker och betad skog bör trädens krontäcke vara minst 
30 procent och för hagmarker maximalt 75 procent� Om naturvårdsmässiga skäl 
fnns i ett specifkt delområde kan krontäckningen dock vara både lägre och högre 
än dessa värden� 

Naturtypen ska innehålla en trädkontinuitet med inslag av gamla träd och 
en föryngring av träd- och buskskiktet� För betad skog är det viktigt med en 
kontinuerlig luckighet och gläntor� För både betad skog och hagmarker behövs 
solinsläpp, både till fältskiktet och till trädstammar och död ved� Markvegetationen 
ska vara tydligt hävdpräglad eller ha tydliga spår av hävd� 

Förekomst av blommande buskar ökar diversiteten och är hemvist för många 
fjärilar och andra insekter� Förekomst av substrat såsom gamla och/eller grova träd 
av olika trädslag, död ved främst i form av torrträd och hålträd, men även enskilda 
lågor med mera av olika trädslag och nedbrytningsstadier är viktiga strukturer för 
lavar, svampar, insekter och mossor� 

Näringsstatusen ska vara naturlig, där ingen gödsling sker utöver från betande 
djur� Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen 
sker� Arealen av naturtypen ska inte minska� 

»  Arealen ska uppgå till minst 120 hektar� 

»  En för naturtypen naturlig artsammansättning� 

»  Bibehållet krontäcke av minst 30 procent, för hagmarker som mest 75 
procent�  

»  Trädkontinuitet med inslag av gamla träd liksom föryngring av träd- och 
buskskiktet�  

»  Solinsläpp till fältskiktet och delar av områdets trädstammar och substrat� 

»  Tydligt hävdpräglad markvegetation�  

»  Naturlig näringsstatus (ej gödningspåverkat annat än från betande djur)� 

»  Populationerna av de typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt� 

Hotbild för Trädklädd betesmark (9070) 
Det största hotet mot naturtypen är utebliven röjning av igenväxningsvegetation 
och minskat eller upphört bete, vilket på sikt leder till igenväxning av buskar och 
träd och utarmning av den hävdgynnade och ljuskrävande foran och faunan� Ett 
ökat graninslag utgör också ett hot i lövträdsbärande hagmarker� 

En alltför kraftig röjning av buskar och träd missgynnar dock organismer som är 
beroende av dessa strukturer och bristande träd- och buskföryngring hotar på sikt 
kontinuiteten av dessa strukturer i naturtypen� Ett alltför högt betestryck kan ge 
negativa effekter på naturtypen� Risken för överbete är dock inte lika stor i fuktiga 
marker som i torra� 
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Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar 
skarpa gränser mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt� Spridning 
av gödsel och tillskottsutfodring av betesdjur innebär en indirekt näringstillförsel 
till marken vilket missgynnar den konkurrenssvaga foran� Användning av 
avmaskningsmedel till betesdjuren som innehåller avermectin är negativt för den 
dynglevande insektsfaunan� Gödsling- och försurningseffekter från nedfall av 
luftburna föroreningar påverkar foran negativt� Markexploatering inom området 
eller i angränsande områden exempelvis från skogsplantering, dikning och 
täktverksamhet utgör också ett hot mot naturtypen� 

»  Minskat eller uteblivet bete kan orsaka igenväxning� 

»  För kraftig röjning av träd och buskage samt skötsel som avlägsnar andra 
småbiotoper�  

»  Ett alltför intensivt betestryck ger negativa effekter� 

»  Spridning av gödsel och tillskottsutfodring av betesdjuren� 

»  Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin� 

»  Gödslings- och försurningseffekter påverkar foran negativt� 

»  En förändrad markanvändning inom eller i anslutning till naturtypen� 

Bevarandeåtgärder för Trädklädd betesmark (9070) 
Kontinuerliga åtgärder i form av hävd alternativt röjning bör tillämpas� För att 
uppnå detta bör kompetensutveckling och information om miljöersättning till 
lantbrukare för upprätthållande av gynnsam skötsel erbjudas� Frivilliga avsättningar 
av trädmiljöer är ett viktigt komplement till det formella skyddet, speciellt i miljöer 
kring fäbodar� Vidare fnns ett åtgärdsprogram som om möjligt bör genomföras, för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet� 

»  Hävd och återkommande slyröjningar bör upprätthållas� 

»  Miljöersättningar till lantbrukare för upprätthållande av gynnsam skötsel� 

»  Information och kompetensutvecklingsmöjlighet till lantbrukare� 

»  Frivilliga avsättningar av trädmiljöer är ett viktigt komplement till det formella 
skyddet� 

»  Genomförande av åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i  
kulturlandskapet� 

Bevarandestatus för Trädklädd betesmark (9070) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Miljöersättning för bete fnns för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus� Dock 
bör det undersökas om betet är tillräckligt för att upprätthålla en gynnsam skötsel� 

Det fnns dock orosmoment i att delar av skogen som omger Natura 
2000-området är kalavverkad� Detta kan medföra störningar genom kanteffekter 
och förändrad hydrologi� Skogsbetet bör också uppföljas för att säkerställa att 
skötseln är tillräcklig� 
Nationellt bedöms naturtypen ha ogynnsam bevarandestatus� 
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Skälen till att naturtypen inte bedöms ha gynnsam bevarandestatus på nationell 
nivå är bristande hävd och igenväxning, för små och fragmenterade arealer, 
kvävenedfall, gödsling, bristande trädföryngring, för få gamla träd, för lite död 
ved, bristande landskapsmosaik orsakat av rationellt jord- och skogsbruk och en 
negativ utveckling för många av arterna som är knutna till naturtypen� Dessutom 
fnns utbredningsluckor i boreal region, vilket till stora delar handlar om minskat 
skogsbete� I många marker fnns en brist på gamla träd eller generationsluckor 
vilket riskerar att slå hårt mot arter som är beroende av en kontinuitet av gamla 
träd och död ved� Problematiken förväntas bestå framöver� 

91E0 – Svämlövskog 
4 hektar 

Svämlövskogar kan återfnnas längs våra större vattendrag såväl som vid mindre 
bäckar och källföden� Gemensamt för naturtypen är den höga näringsrikedom 
som uppstår genom depositionen av näringsämnen i samband med 
översvämningar� Naturtypen kännetecknas av återkommande översvämningar och 
vid lågvatten väl dränerade jordar� 

I källområden tillförs näringsämnen via det utströmmande grundvattnet� I stridare 
vattendrag eller sträckor i större älvar återfnns naturtypen där depositionen 
av fnare material är hög, vid skarpa krökar eller grundare sel� I dessa skogar 
karakteriseras fältskiktet av högörter och starrarter medan buskskiktet kan vara rikt 
och består av viden, röda vinbär och hägg� 

Bevarandemål för Svämlövskog (91E0) 
Skogarna ska årligen översvämmas och det ska fnnas rikliga mängder döda och 
döende lövträd� Tillskott av vanligen förekommande lövträdslag som främst gråal, 
hägg och viden samt asp på torrare delar, ska ske kontinuerligt� Andelen gran 
hålls nere naturligt på grund av de återkommande översvämningarna� Arter typiska 
för naturtypen är livskraftiga på lång sikt� Arealen ska inte minska� 

»  Arealen ska uppgå till minst 4 hektar� 

»  Regelbundna översvämningar från närliggande vattendrag� 

»  Naturlig hydrologi/hydrokemi med en hög grundvattennivå� 

»  Hög och naturlig näringsstatus� 

»  Naturlig dynamik och störningar ska vara en naturlig del av naturtypen� 

»  God tillgång på död ved i olika former och nedbrytningsstadier� 

»  Kontinuitet av lövträd av varierande ålder� 

»  Populationerna av de typiska arterna ska vara livskraftiga på lång sikt� 

Hotbild för Svämlövskog (91E0) 
Befntliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens hydrologi och 
hydrokemi� Detta kan ge konsekvenser på vegetation även om ingreppet skett 
utanför området� Effekterna kan vara uttorkning, ökad igenväxning och erosion� 
Skogsbruk, avverkning, terrängkörning med mera påverkar strukturer, hydrologi, 
lokalklimat och markstruktur genom bland annat direkta skador på mark och 
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strukturer samt ökad vindpåverkan och solinstrålning� Även åtgärder i intilliggande 
områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet�  Avverkning, 
spridning av kalk, aska eller gödningsämnen i närliggande områden kan orsaka 
läckage av näringsämnen till naturtypen genom luftburen deposition eller 
transport med tillrinnande vatten och skapa drastiska förändringar i vegetationens 
artsammansättning� Den blöta miljön är känslig för terrängkörning och kraftigt 
tramp� 

»  Avverkning, röjning, gallring och övriga skogsbruksåtgärder i och utanför 
naturtypen� 

»  Invasion av gran och främmande trädslag�  

»  Dikning och andra markavvattnande verksamheter förändrar hydrologin� 

»  Terrängkörning eller annan aktivitet som innebär betydande markslitage� 

»  Fragmentering isolerar arter och förhindrar spridning mellan habitat� 

»  Brist på naturlig dynamik� 

Bevarandeåtgärder för Svämlövskog (91E0) 
Naturtypen bör generellt lämnas utan åtgärder� Insatser för att återskapa 
naturlig hydrologi i områdena, särskilt genom återskapande av naturliga 
översvämningsregimer är angelägna� Detta då många svämlövskogar ligger i 
områden där de naturliga vattenståndsfuktuationerna upphört vilket påverkar 
naturtypens ekologi negativt� 

I enstaka fall kan bekämpning av gran eller invasiva arter vara nödvändiga, till 
exempel då den naturliga dynamiken och variationen i vattenståndet begränsats� 

»  Fri utveckling� 

»  Upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi� 

»  Frivilliga avsättningar kan vara ändamålsenligt för naturtypen� 

Bevarandestatus för Svämlövskog (91E0) 
För detta område bedöms naturtypen ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att naturtypen anses ha gynnsam bevarandestatus baseras 
på att de festa mål är uppfyllda� 

Naturtypen bedöms ha gynnsam bevarandestatus i alpin zon men 
otillfredsställande i boreal zon� 

1948 – Skogsrör 
Calamagrostis chalybaea 

Skogsrör förekommer främst i fuktig barr- och blandskog med högörtsvegetation� 
Den växer ofta utmed bäckar i raviner och i skogssluttningar, men även på plan 
mark där underlaget är näringsrikt och kalkhaltigt� Arten är kalkgynnad och mycket 
skuggtålig� Störning i form av markslitage, exempelvis tramp, gynnar etablering av 
nya individer� 
Skogsrör bildar frön på asexuell väg� Arten är främst vindspridd� En rimlig 
uppskattning av spridningsavstånd är 20 till 50 meter� 
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Bevarandemål för Skogsrör (1948) 
Populationen i området ska vara livskraftig och inte minska i antal eller utbredning, 
annat än inom ramen av naturlig variation� Specifka populationsnivåer inom 
området är okända och därför kan inga kvantitativa mål sättas för arten� Dessa 
nivåer bör dock bestämmas� Livsmiljön ska ha en opåverkad hydrologi och inte 
påverkas av skogsbruksåtgärder� 

»  Populationen ska vara livskraftig� 

»  Utbredning och antal individer ska inte minska� 

»  Naturlig hydrologi i hela utbredningsområdet� 

»  Det ska inte ske några skogsbruksåtgärder i livsmiljön� 

»  Uppföljning av förekomst minst vart sjätte år� 

Hotbild för Skogsrör (1948) 
Skogsbruk, framför allt kalavverkning, ger stora skador på populationer av arten� 
Dikning och andra markavvattnande åtgärder påverkar kraftigt hydrologin, och 
sådana åtgärder kan betyda att arten slås ut� Även körskador i samband med 
skogsbruk (och övrig terrängkörning) kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi 
med liknande följder� 

»  Skogsbruk ger stor negativ påverkan på arten� 

»  Markavvattning, exempelvis dikning och ibland i form av körskador, är ett stort 
hot� 

Bevarandeåtgärder för Skogsrör (1948) 
Skogsrör är fridlyst och får inte plockas, samlas in, dödas eller skadas på 
något annat sätt� Vid en eventuell framtida avverkning, gödsling eller kalkning 
är det viktigt med extra hänsyn i områden där vattenföringen leder in i 
Natura 2000-området� Naturlig hydrologi ska upprätthållas eller återställas� 
Terrängkörning som innebär ett betydande markslitage bör undvikas� 

»  Fortsatt fridlysning av arten� 

»  Vid avverkning bör extra hänsyn tas där vattenföringen leder in i området� 

»  Naturlig hydrologi ska återställas och/eller upprätthållas� 

»  Påverkan från terrängkörning ska vara obefntlig eller försumbar� 

»  Markägare bör informeras om förekomsten av skogsrör i området� 

Bevarandestatus för Skogsrör (1948) 
För detta område bedöms arten ha gynnsam bevarandestatus� Observera att 
detta område är otillräckligt undersökt och denna bevarandestatus är endast en 
preliminär bedömning� Att arten anses ha gynnsam bevarandestatus baseras på 
att de festa mål är uppfyllda� 

Nationellt bedöms arten ha gynnsam bevarandestatus� 
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