
Bevarandeplan för Natura 2000-område 

SE0410078 Ire 



Natura 2000 

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

Bevarandeplaner 

För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en 
beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som 
ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och 
behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen ska bland annat 
underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med 
området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar för 
området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda intressenter, och det är värdefullt 
om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande 
dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut 
för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller för att skydda utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000. 

Tillståndsplikt och samrådvatte 

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 är det lämpligt att ha en dialog med 
Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet. Mer 
information finns på Länsstyrelsens webbplats. Det går också bra att kontakta Länsstyrelsen eller en 
handläggare. 

Kartor 

Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget 
Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget skyddad natur”. 
Det finns även möjlighet att ladda ner naturtypskartan som shape-fil. För mer information se Länsstyrelsens 
hemsida. 
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Naturtyper och arter som ska bevaras i området 
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet 

3160 - Myrsjöar 

3260 - Mindre vattendrag 

4030 - Torra hedar 

6270 - Silikatgräsmarker 

6410 - Fuktängar 

6510 - Slåtterängar i låglandet 6530 - Lövängar 

9010 - Taiga 

9070 - Trädklädd betesmark 

91E0 - Svämlövskog 

1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera 

1355 - Utter, Lutra lutra 
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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 EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 
naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området. Ire bidrar till att uppfylla 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. 
 
I Ire är de prioriterade bevarandevärdena lövängar, fuktängar och slåtterängar, trädklädd 
betesmark, silikatgräsmark och taiga, men även del av mindre vattendraget Mieån med 
svämlövskog, utter och flodpärlmussla. Ire är ett representativt och mycket värdefullt exempel på 
äldre tiders hävdpräglade, småskaliga kulturlandskap i sydsvenska skogsbygder, med slåtter- och 
lövängar, rikligt med hamlade träd, små åkerlappar, öppna och trädbärande betesmarker, 
naturskogsartade utmarksskogar och en mycket stor artrikedom. 
 
Beskrivning av området 
Ire ligger i nordvästra Blekinge och gränsar i sydväst mot Mieån. På Mieåns västsida, strax 
nordväst om Ire, ligger även Natura 2000-område Loberget (SE0410167). Ire utgörs av inägo- och 
utmarkerna till två gårdar, Håkansgården i sydväst och Josefsgården strax nordväst därom. 
Området är ett av Sydsveriges bäst bevarade exempel på ett ålderdomligt, traditionellt hävdat 
småskaligt odlingslandskap och nämns även i Naturvårdsverkets rapport "Sveriges finaste 
odlingslandskap". Den sista aktiva bonden i Ire var Josef, som dog år 1984. Under hela sitt liv 
brukade han markerna kring Josefsgården på samma sätt som hans förfäder gjort. Båda gårdarna 
stod sedan obrukade fram till slutet av 1980-talet, då de restaurerades och den traditionella 
slåttern med efterbete återupptogs. Traditionellt småskaligt åkerbruk har också återinförts, liksom 
lövträdshamling. På Håkansgården finns idag Ire natur- och kulturskola som drivs av Kreativum 
Science Center i Karlshamns kommun. 
 
Ires inägomarker ligger i områdets sydvästra delar och genomkorsas av Gamla Tingsrydsvägen. 
På andra sidan vägen ligger de två gårdarna med sina välbevarade byggnader. Gårdstomterna 
omgärdas av öppna slåtterängar och lövängar med hamlade ädellövträd. I ängarna finns små, 
insprängda åkerlappar. Övriga delar av inägomarkerna och de angränsande delarna av utmarkerna 
utgörs av betesmarker av skiftande karaktär. I de hävdade markerna finns det gott om 
odlingsrösen och stenmurar. I nordost har området en mer vild karaktär, med naturskogsartade 
barrdominerade blandskogar. Ires skogar påverkades kraftigt av stormen Gudrun år 2005. En del 
skogar togs då ner, främst i områdets centrala delar, men i taiga-området längst upp i nordost har 
merparten av de stormfällda träden fått ligga kvar. På utmarkerna, ungefär mitt i Natura 2000-
området, ligger Västragylet, en liten näringsfattig sjö. Del av Mieån ingår i Natura 2000-området 
och omges av fuktäng och öppen betesmark. Mieån har ett klart vatten med mindre grumling och 
svagare färg än många jämförbara vattendrag. Ån är kraftigt fragmenterad genom flera dammar 
som utgör vandringshinder för limniska arter. Ån har använts som flottled och stora delar av 
vattendraget är rensat och kanaliserat vilket begränsat livsmiljön för strömlevande arter som öring 
och flodpärlmussla. Mieån som flottled skapades till stora delar på 1700-talet under Kronans 
försorg, men rensningar har genomförts i omgångar under flera hundra år. Just 
flottledslämningarna har kopplingar till Världsarvet Karlskrona och flera av dem har högt 
kulturhistoriskt värde. De utgör fornlämningar och det krävs tillstånd för ingrepp i eller vid dessa. 
Andra rensningar i Mieån är gjorda så sent som på 1980-talet och saknar kulturhistoriskt värde. I 
Mieån, strax norr om Ire sågs spår av utter (nära hotad) i januari år 2021. Flodpärlmussla (starkt 
hotad) har påträffats i anslutning till området. Den för mindre vattendrag (3260) typiska arten 
tjockskalig målarmussla (starkt hotad), har hittats i södra delarna av Mieån i juni 2021. 
Bevarandet av arten kräver ett väl fungerande vattendrag. En mindre del av svämlövskog finns i 
anslutning till Mieån i södra delen av Ire. 
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Artrikedomen i Ire är mycket stor och mer än 600 arter finns noterade från området. Många är 
knutna till de hävdade ängs- och betesmarkernas fältskikt och trädskikt, bland annat rödlistade 
arter (år 2020), som ask (starkt hotad), slåttergubbe (sårbar), slåtterfibbla (nära hotad), 
sommarfibbla (nära hotad), granspira (nära hotad), mörk solvända (sårbar), ljus solvända (nära  
hotad), spindelört (nära hotad), ängsskära (nära hotad), backmåra (nära hotad), lungrot (sårbar), 
skogsklocka (nära hotad), almlav (sårbar), lunglav (nära hotad), dadelvaxskivling (sårbar) och 
praktvaxskivling (nära hotad). Dock har kunnat konstaterats att en försämring har skett vad gäller 
beståndet med skogsklocka, granspira och spindelört. De hävdade markernas insektsfauna är 
också artrik, med rödlistade arter som smalvingad blombock (nära hotad), violettkantad guldvinge 
(nära hotad), ängsmetallvinge (nära hotad), bredbrämad bastardsvärmare (nära hotad) och mindre 
bastardsvärmare (nära hotad). Från utmarksskogarna finns färre artuppgifter, men rödlistade arter 
som noterats är bland annat bokkantlav (nära hotad), violettgrå tagellav (nära hotad) och 
kandelabersvamp (nära hotad) och brandticka, numera livskraftig. 
 
Området hyser ett artrikt fågelliv och fåglar som möjligen häckar i området och varav fler även 
utgör typisk art för naturtyp är trana, järpe (nära hotad), orre, tjäder, spillkråka (nära hotad), 
pärluggla och sparvuggla, men även mindre hackspett (nära hotad), hornuggla (nära hotad), 
talltita (nära hotad), entita (nära hotad), svartvit flugsnappare (nära hotad), stare (sårbar), 
grönsångare (nära hotad), ärtsångare (nära hotad), björktrast (nära hotad), rödvingetrast (nära 
hotad), grönfink (starkt hotad) och gulsparv (nära hotad). Flera av dessa fågelarter är knutna till 
naturskogsartad skog eller ängs- och betesmarksmiljöer. Fransfladdermus (nära hotad) finns 
noterad från området och eventuellt finns där även bland annat barbastell (nära hotad). 
 
Del av Ire Natura 2000-område ligger inom vattenförekomst Mieån: Långasjön-Mien (MS_CD: 
WA79537105) och är utpekat som skyddat område enligt vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). Åtgärder och verksamheter i vattenförekomsten, både uppströms och nedströms Ire 
kan ha påverkan på möjligheterna att uppnå bevarandemålen. På samma sätt kan åtgärder och 
verksamheter i den uppströms liggande vattenförekomsten Mien (MS_CD: WA54140446), samt 
de nedströms liggande förekomsterna Långasjön (MS_CD: WA39298491) och Mieån: Östersjön-
Långasjön (MS_CD: WA23017508) ha påverkan på möjligheten att uppnå syftet med området. 
Ire omfattas av vattendirektivets artikel 6, bilaga IV (Direktiv 2000/60/EG) eftersom Natura-
området är fastställt till skydd för arter och livsmiljöer där bevarandet och förbättrandet av 
vattnets status är en viktig faktor för utpekade arters och livsmiljöers tillstånd. 
 
Med stöd från Karlshamns kommun och lokala intressen föreslogs inom ramen för 
regeringsuppdrag år 2015, hela Mieån från länsgränsen i norr till dess mynning i havet att ingå i 
Natura 2000. Regeringen har ännu inte fattat beslut om det förslag som lämnades in. Denna 
bevarandeplan omfattar inte den föreslagna utvidgningen. 
 
Vad kan påverka negativt 
Natura 2000 innebär ett förbud mot försämring för arter och livsmiljöer (artikel 6.2 i art- och 
habitatdirektivet). Ingen försämring får ske med utgångspunkt från den status arter och livsmiljöer 
i Natura 2000-områden hade vid utpekandet, eller från statusen efter det att förbättringar skett. 
Förbudet mot försämring innefattar inte krav på förbättring men pågående långsamma 
försämringar faller in under förbudet att försämra. Detta gäller även för verksamheter som pågick 
när området pekades ut till Natura 2000-nätverket. En verksamhet får inte orsaka störning som 
kan få betydande konsekvenser för områdets bevarandemål. 
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Hela området 
- Konkurrens från för området främmande arter eller stammar, eller påverkan av sjukdomar 

eller skadeorganismer. Till exempel askskottsjukan, som försvagar och dödar askar. 
- Skogsbruk utan tillräcklig naturhänsyn i anslutning till Ire. Exempel på skogsbruksåtgärder 

som kan påverka området är markavvattning, markberedning, främmande trädslag, 
virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon vilket kan skada för naturtypen 
viktiga markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. 

- Skogsbruk utan tillräcklig naturhänsyn, i anslutning till Ire. Exempel på skogsbruksåtgärder 
som kan påverka området är markavvattning, dikning, markberedning, främmande trädslag, 
virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon vilket kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi och påverkan på vattnets kvalitet. 

- Fragmentering av biotoper, såväl inom som i anslutning till området, som till exempel leder till 
minskad kontakt mellan områden och ökad kanteffekt på mindre objekt, samt försämrad 
spridningsmöjlighet för arter med begränsad spridningsförmåga. 

- Bristande träd- och buskkontinuitet, som på sikt leder till att ersättare saknas när gamla träd 
och buskar dör. 

- Brist på viktiga livsmiljöer och strukturer för skyddsvärda arter, som exempelvis gamla grova 
träd, ihåliga träd, döende träd, stående och liggande död ved i olika former och 
nedbrytningsstadier, stenar, block och små vattensamlingar. 

- Igenväxning och beskuggning av äldre, grova träd eller andra värdefulla träd eller buskar som 
kräver mer öppna förhållanden. 

- Direkt eller indirekt tillförsel av näringsämnen, jordförbättrings- eller bekämpningsmedel som 
kan missgynna eller vara skadligt för områdets skyddsvärda arter, till exempel genom 
tillskottsutfodring eller avmaskning av betesdjur, eller kalkning av naturligt sura marker eller 
vattenmiljöer. 

- Slitage och störningar av det rörliga friluftslivet på känsliga arter. 
 

Skog 
- Föryngring av gran i områdets svämskog. Inväxning med gran är ett allvarligt hot mot dessa 

naturtyper. På sikt kommer ett ökande graninslag att ändra dess strukturer och funktioner så att 
naturvärden, som till stor del är knutna till kontinuitet av lövträd, missgynnas. 

- Vattenregleringar som gör att högflöden som översvämmar hela området uteblir eller blir för 
kortvariga utgör ett hot då svämlövskog är starkt beroende av att den översvämmas med viss 
regelbundenhet. Översvämningarna tillför näring men gör även så att igenväxning av sly och 
gran inte tar överhand. Det är viktigt att det finns ekologiskt funktionella kantzoner längs 
vattendraget, både inom och uppströms Ire. 

- Svämlövskogens känslighet för bristande konnektivitet i sidled bedöms generellt vara hög, 
kanaliseringen av åfåran till följd av flottledsrensningen bedöms därför vara ett hot. 

- Svämlövskogen kan påverkas av spridning eller utsläpp av gödningsämnen, försurande ämnen, 
närsalter och miljögifter, uppströms Ire. 

- Avsaknad av skogsbrand i barrnaturskogen vilket bland annat innebär brist på viktiga strukturer 
och funktioner som nybränd ved och mark. 

- Alsjuka (Phytophtora sp) har påträffats i Ronnebyån och Lyckebyån och kan utgöra ett hot även 
längs andra vattendrag i länet. 
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Ängs- och betesmarker 
- Minskat eller upphört slåtterbruk (inklusive fagning och efterbete) i slåtterängarna, vilket leder 

till igenväxning med buskar och träd och utarmning av den slåtterhävdsgynnade floran och 
faunan. 

- En felaktig skötsel av slåtterängarna, till exempel användning av icke skärande redskap eller 
för tidig slåtter. 

- Upphörd hamling, som förändrar trädens kronutbredning samt minskar förutsättningarna för 
trädstammarna att uppnå hög ålder, vilket i sin tur har en negativ påverkan på kryptogamer och 
vedinsekter knutna till denna typ av livsmiljöer. 

- Minskat eller upphört bete i beteshävdade marker, vilket leder till igenväxning av såväl öppna 
som trädbärande marker. 

- Bete med fel djurslag, felaktigt betestryck eller bete vid fel tid, kan hota naturvärden i 
området. Till exempel hästar som gnager barken på skyddsvärda träd eller intensivt fårbete i 
fjärilsbiotoper eller blöt mark, där fåren ofta undviker att beta. 

- Bökande vildsvin i sådan omfattning att det påverkar floran och hävden. 
- Otillräckliga översvämningar bidrar till ökad igenväxningsvegetation, vilket hotar insekter och 

vadarfåglar som är beroende av hävd och svämning. 
- Tillskottsutfodring av betesdjur, som kan ge en gödslingseffekt i markerna. 
- Avmaskning av betesdjuren under eller strax före betessläpp, med avmasknings-medel som 

kan vara skadligt för områdets insektsfauna. 
- Spridning av jätteloka och andra invasiva arter i området. Jätteloka är listad på EU:s 

förteckning över invasiva främmande arter. Markägare har ett ansvar att bekämpa växten. 
Jättelokan bildar täta bestånd som konkurrerar ut andra växter och djur. Jättelokan påverkar 
friluftslivet och markanvändningen negativt. 

 
Västragylet och våtmarker 
- Nydikning, eller rensning av äldre diken utanför området, som kan påverka områdets hydrologi. 
- Befintliga diken som avvattnar Västragylet och andra våtmarker inom området är ett hot och kan 

påskynda igenväxning. 
 

Mindre vattendrag, flodpärlmussla och utter 
Generell påverkan 

Vattendraget, flodpärlmussla och utter inom Ire påverkas av vad som sker i strandzonen och i 
uppströms belägna vattenområden, samt tillrinnande biflöden och källflöden, även utanför 
området. 
- Åtgärder eller verksamheter i eller i anslutning till ån som riskerar att förändra åns hydrologi, 

vilket resulterar i exempelvis uteblivna eller för kortvariga högflödesperioder, lågflöden eller 
snabba flödeförändringar som riskerar att skada vattendragets typiska arter. Vattenreglering, 
som leder till förändrad hydrologisk regim, kan även ha negativ effekt på utter, främst i 
begränsning av utterns tillgång till fisk som föda. 

- Vandringshinder i ån och i anslutande vattendrag, vilka orsakar försämrad spridningsmöjlighet 
och reproduktion för åns arter. Flodpärlmusslan är beroende av en reproducerande stam av 
lämplig värdfisk. 

- Dämningar, vilka påverkar vattenflödet, förändrar temperatur och hydrologin och stör 
livsmiljön för flera arter exempelvis genom att skapa brist på strömvattenmiljöer och påverkan 
på temperatur och syresättning. 

- Återkommande snabba flödesförändringar exempelvis på grund av korttidsreglering. 
- Rensning i åfåran, vilket förändrar livsmiljön för strömlevande arter och påverkar födosök för 

till exempel utter. 
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- Vattenuttag, särskilt under sommarmånaderna, med påföljande lågt vattenflöde, utgör risk för 

högre vattentemperatur, lägre syrgashalt samt i värsta fall torrläggning, vilket påverkar flera 
arter i vattendraget. Till exempel kan bevattningsuttag uppströms Ire vid lågt vattenflöde 
försämra överlevnaden hos flodpärlmussla och öring på grund av förhöjd vattentemperatur 
samt en minskad utbredning av lämplig livsmiljö på grund av uttorkning. 

- Klimatförändring, vilken leder till fler extremt höga eller låga flöden, med ökad risk för 
exempelvis uttorkning eller erosion. 

- Invasiva arter i vattnet till exempel sjögull och vattenpest, men också jätteloka, gul skunkkalla 
och jättebalsamin som växer i strandzonen konkurrerar med inhemska arter och kan sprida sig 
vidare via vattendraget. 

- Vägbroar utan faunapassager leder till ökad risk att utter blir överkörd. 
 

Vattenkvalitet 

- Försurning av vattendraget, vilket kan leda till ökad risk för exponering av giftiga metaller samt 
utarmning av fisk- och musselbestånd. Musslorna är beroende av kalk för skalbildningen och 
deras värdfisk påverkas negativt på flera sätt vid försurning. 

- Humifiering och grumling, vilket kan leda till förändrade ljus- och syrgasförhållanden, vilket 
missgynnar både musslor och öring, vilka kräver rena och syrerika bottnar för att inte 
småmusslor och fiskrom ska kvävas. Grumling kan orsakas av till exempel grävarbeten, 
hårdgörning av ytor, täkt, rensning av diken, skyddsdikning, körskador, skogsavverkning med 
otillräcklig kantzon mot vattendraget eller mot tillrinnande vatten, liksom av jordbruk med 
otillräckliga skyddszoner mot vattendraget och dess tillrinningsområde. Humifiering kan även 
orsakas av en storskalig övergång till barrskogsbruk i avrinningsområdet och kantzoner utan 
dominans av lövträd, örter och buskar. 

- Intensivt jordbruk med markavvattning och regelbunden rensning av diken eller omfattande 
bete nära vatten i tillrinningsområdet kan förutom grumling orsaka läckage av närings- och 
bekämpningsmedel. 

- Miljögifter som stör vattenlevande arters reproduktion och kan leda till direkt förgiftning, 
minskad fertilitet och ökad dödlighet vilket direkt eller indirekt kan påverka typiska arter som 
utter, öring och flodpärlmussla. 

- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, till exempel avlopp. 
 

Fiskets påverkan 

- Fiskodling kan orsaka tillförsel av gödande ämnen samt spridning av sjukdomar och 
främmande arter eller fiskstammar. 

- Dämning eller avspärrningar av åfåran för fiskodling, för att hålla kvar fisk eller för att avleda 
vatten till fiskedammar kan leda till brist på strömvattenmiljöer och utgöra vandringshinder. 

- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för intensivt i förhållande till åns 
produktionsförmåga. 

- Utsättning och rymning (både illegal och legal) av främmande arter eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och orsaka genetisk försämring. 

 
Skogsbruksåtgärder 

Skogsbruksåtgärder utan tillräcklig naturhänsyn i anslutning till vattendraget kan ha negativ 
påverkan på svämlövskogen och beskuggning av vattendraget, vilket leder till temperatur- och 
syreförändring. Funktionella kantzoner med träd och buskar i strandkanten är en viktig livsmiljö 
för bland annat fåglar och trädrötter kan bidra med gömställen och variation i vattenmiljön. Träd 
minskar även risken för erosion i brinkarna och skuggar vattendraget. Ved som hamnar i 
vattendraget ger gömställen för fisk och bottenlevande djur. Löv och insekter som faller ner i ån 
blir till föda för vattenlevande organismer. 
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- Skogsbruksåtgärder som avverkning, markberedning, anläggning av vägar och dikningsåtgärder 

utan tillräcklig naturhänsyn längs vattendraget och inom dess tillrinningsområde kan leda till 
körskador, grumling och igenslamning av bottnar, tillförsel av kvicksilver och näringsämnen 
samt oljespill. 

- Brist på död ved, vilka är viktiga miljöer för vattenlevande arter. Död ved ger skydd för 
rovdjur, ökar antalet livsmiljöer, fångar in löv vilket utgör föda för smådjur samt minskar 
vattenhastigheten vilket gynnar födosök hos bland annat fiskar. 

- Omställning från lövskog till barrskog bidrar till en ökad försurning och brunifiering av 
vattendraget. 

 
Bevarandeåtgärder 
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 
§§). 
 
Skydd för området 
Hela området 

Ire är avsatt som naturreservat sedan år 1986, med en utvidgning år 1988, och skyddas enligt 7 
kap. 4-6 och 30 §§ miljöbalken. I reservatsföreskrifterna regleras naturvårdsförvaltningen, 
allmänhetens rättigheter och skyldigheter samt markägares och nyttjanderättshavares 
förfoganderätt över området och vad dessa behöver tåla för intrång. Det finns även en skötselplan 
för naturreservatet från år 1988, med en komplettering från år 1993. Reservatet förvaltas av 
Länsstyrelsen Blekinge. 

 
Vattendraget 

- Natura 2000-områden är upptagna som skyddade områden enligt vattendirektivets artikel 6, 
bilaga IV (Direktiv 2000/60/EG). 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken, 
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Normerna 
ställer krav på vattnets kvalitet. Vid beslut om MKN för vattenförekomster där Natura 2000-
områden ingår ska bevarandemålen för Natura 2000-områdena beaktas. De särskilda krav för 
olika parametrar och kvalitetsfaktorer som behöver ställas för att bevarandemålen ska kunna 
uppnås och som påverkar MKN beskrivs i motiveringen till den övergripande 
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten. Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) får 
heller inte en verksamhet eller åtgärd inte tillåtas, som ger upphov till försämring av 
vattenmiljön eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status 
eller potential som vattnet ska ha enligt en MKN. 
 

Ängs- och betesmarker 

Miljöersättning för bevarande av betesmarker enligt Miljö- och landsbygdsprogrammet år 2014- 
2020 (förlängt av EU genom programändring för år 2021-2022) finns i området. 
 

Flodpärlmussla och utter 

- Flodpärlmusslan är fridlyst enligt §5 Artskyddsförordningen (2007:845). Enligt 
artskyddsförordningen är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller 
metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner 
eller utsätts för en allvarlig störning. 

- Uttern är fridlyst enligt 4 § Artskyddsförordningen (2007:845). Enligt artskyddsförordningen är 
det inte tillåtet att avsiktligt fånga, döda eller störa uttrar. Det är ej heller tillåtet att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden. 
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Behov av åtgärder 
Skyddet av hela Mieån behöver stärkas så att åns kärnvärden bevaras långsiktigt. Det finns även 
behov av inventering av fladdermöss i området. 

 
Ängs- och betesmark 

- Områdets trädklädda betesmarker behöver inventeras med avseende på karaktäristiska och 
typiska arter samt strukturer och funktioner. 

- I delar av naturtyperna torra hedar (4030), silikatgräsmarker (6270) och slåtterängar i låglandet 
(6510) förekommer flera hamlade träd. Det bör övervägas om delar av dessa naturtyper ska 
omföras till naturtypen lövängar (6530). 

- Nyhamling av unga ädellövträd, vid behov samt även nyplantering av framtida hamlingsträd. 
- Slåtter och hävd i vissa områden behöver se över. Indikationer tyder på försämring för vissa 

hävdgynnade arter, skogsklocka, granspira och spindelört, på grund av för mycket vegetation. 
- Risken för skador i ängsmarker genom vildsvinsbök behöver hanteras genom jakt eller 

elstängsel. 
- Öka konnektiviteten mellan vattendraget och fuktängen genom att åtgärder som främjar 

sidledes konnektivitet. 
 

Skog och Västragylet 

- I skogsmarkerna kan det eventuellt behövas plockhuggning samt punktvisa röjningar kring 
värdefulla träd och vid kulturhistoriska lämningar. 

- Västergylet behöver inventeras avseende karaktäristiska och typiska arter och påverkan av 
diken behöver undersökas och vid behov åtgärdas. 

- Möjlighet till återvätning av skogs- och våtmark påverkade av dikning, så som tidigare 
mossodlingar, i området bör undersökas. 

- Öka konnektiviteten mellan vattendraget och svämlöskogen genom att åtgärder som främjar 
sidledes konnektivitet. 

 
Vattendraget med flodpärlmussla och utter 

- Ire är skyddat som naturreservat, dock saknas föreskrifter som reglerar skyddet av Mieån i 
området och det är enligt föreskrift förbjudet att lägga igen öppna diken, vilket bör korrigeras. 
Endast del av vattendraget och dess svämöar ingår i naturreservatet. Möjligheten att införliva 
vattendragets bredd, samt intilliggande svämlövskog, i anslutning till nuvarande naturreservat 
bör undersökas. Vid revidering av skötselplanen bör skötselområde för vattendraget upprättas, 
samt hänsyn till vattenmiljön även tas i skötselområden som gränsar till vattendraget. Detta är 
en prioriterad åtgärd. 

- Fortsatt arbete med åtgärder i hela vattenförekomsten Mieån: Långasjön-Mien i syfte att 
förbättra konnektiviteten samt för återställning av viktiga strömmande och forsande sträckor. 
Åtgärder i hela vattenförekomsten är nödvändigt för att uppnå gynnsamt bevarandetillstånd för 
utpekade livsmiljöer, flodpärlmussla och utter inom Ire. I synnerhet gäller detta åtgärder vid 
dämningarna och vandringshindren vid Dalfors, strax nedströms, samt Bergfors strax 
uppströms Ire. Detta är en prioriterad åtgärd. 

- Restaurering av livsmiljöer för öring och flodpärlmussla i delar av vattenförekomsten som 
påverkats av rensning är nödvändigt för att nå gynnsamt bevarandetillstånd för flodpärlmussla 
inom Ires del av Mieån. Detta är en prioriterad åtgärd 

- Det saknas ett fullgott underlag för flödesregleringens påverkan på utpekade naturtyper och 
arter. Det behövs platsspecifika besök vid olika flödesnivåer för att få tillräcklig kunskap att 
göra bedömning av nödvändigt flöde samt avgöra behovet av eventuella fysiska 
återställningsåtgärder. 
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- Inventering av utterpassager vid vägbroar. Där det idag saknas lämpliga faunapassager för utter 

vid vägbroar ska sådana anläggas. 
- Fortsatt kalkning och effektuppföljning är nödvändigt för att motverka den mänskligt orsakade 

försurningens negativa konsekvenser. Flodpärlmusslor är känsliga för sänkningar i pH och 
därför måste doseringen av kalk även i framtiden anpassas till dem. 

 
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. Det är dessa målindikatorer 
som följs upp. Syftet är att genom uppföljningen undersöka om området förvaltas med rätt 
åtgärder så att utpekade naturtyper och arter når gynnsamt tillstånd. 



BEVARANDEPLAN Diarienummer 
511-99-2022 

Sida 
11 av 28 

 

 
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet 

 

3160 - Myrsjöar           
 

Areal: 1,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
Ny Areal: 1,79 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 

 
Beskrivning 

Den lilla sjön Västragylet är av naturtypen myrsjöar. Den har karaktäristiskt brunt och surt vatten, 
men det finns i nuläget inga uppgifter om sjöns växt- och djurliv. 
 
Bevarandemål 

Arealen myrsjö ska vara minst 1,79 hektar. Sjön ska ha god vattenkvalitet. Sjöns hydrologiska 
regim och morfologiska tillstånd ska vara opåverkad av ingrepp. Sjön ska vara naturligt 
lågproduktiv och vattnet ska vara naturligt surt, brunfärgat och påverkat av humussyror. 
 
För myrsjöar (3160) finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet. 
 

Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för myrsjöar bedöms vara gynnsamt, men en inventering av sjöns 
karaktäristiska och typiska arter är nödvändig, liksom en uppföljning av utloppsdikets påverkan 
på sjöns hydrologi. 
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3260 - Mindre vattendrag          
 

Areal: 0,45 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
Ny Areal: 0,46 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 

 
Beskrivning 

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor förekommer i hela Sverige. 
Förutsättningar för höga naturvärden finns i vattendrag med naturlig vattendynamik, naturlighet i 
omgivningarna och god vattenkvalitet. Naturliga variationer av vattenståndet och skiftande 
vattendynamik med lugna till forsande vattendragssträckor skapar en variation av strandmiljöer 
och bottnar med förutsättningar för hög biologisk mångfald. 
 
Vid sjön Mien börjar Mieåns huvudfåra sitt lopp mot Östersjön. Tack vara den stora och djupa 
sjön med lång uppehållstid för vattnet skapas förutsättningar för ett klart vatten med mindre 
grumling än många jämförbara vattendrag. Mieån rinner genom en markerad sprickdal med olika 
terrängtyper. Överst består terrängtypen av ett kullrigt platåområde rikt på små sjöar som sedan 
övergår till ett kuperat dallandskap, också rikt på små sjöar. Sista biten rinner Mieån genom ett 
sjöfattigt kustland. Mieån är kraftigt fragmenterad genom flera dammar som utgör 
vandringshinder för limniska arter. Ån har använts som flottled och stora delar av vattendraget är 
rensat och kanaliserat vilket försämrat livsmiljön för strömlevande arter som öring och 
flodpärlmussla (starkt hotad). Genom Ire är vattendraget kraftigt påverkat av mänskliga 
aktiviteter. Sträckan har en strömmande karaktär men är rensad på block och stenar samt 
dessutom avskärmad från svämplanet genom en stenmur. Innan rensningarna genomfördes var det 
ett utbrett kvillområde på platsen. Manuella restaureringsåtgärder med hänsyn till områdets 
kulturmiljövärden har genomförts. Precis norr och söder om Ire finns indämningar som gör att det 
råder brist på strömsträckor i anslutning till området. Båda anläggningarna utgör dessutom 
definitiva vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer och hindrar därigenom 
spridning och återetablering av flera typiska arter. 
 
Flodpärlmussla förekommer vid Ire. Andra naturvårdsintressanta arter som förekommer i 
anslutning till Mieån är utter (nära hotad), safsa, sandkrypare och ål (akut hotad). Forsärla, 
strömstare och kungsfiskare (sårbar) häckar i vattensystemet, men är inte noterade inom Ire. I 
området är noterat ett flertal sländor, vilka är beroende av vattendraget och av sandig/grusig 
botten. 
 
Den typiska arten tjockskalig målarmussla, rödlistad som starkt hotad (år 2020), har hittats i södra 
delarna av Mieån i juni 2021. Bevarandet av arten kräver ett väl fungerande vattendrag. 

  



BEVARANDEPLAN Diarienummer 
511-99-2022 

Sida 
13 av 28 

 

 
Bevarandemål 

Arealen mindre vattendrag ska vara 0,46 hektar. Mieån i Ire ska ha en naturliknande 
flödesdynamik, som innebär att svämplanet återkommande översvämmas, processer med erosion 
och sedimentation i vattendraget och dess svämplan upprätthålls och att den lägsta vattenföring 
inte blir för låg för vattendragets fauna. Inga artificiella vandringshinder ska förekomma inom Ire. 
 
Det ska finnas en naturlig artsammansättning utan inverkan av främmande arter eller fiskstammar. 
Öringen i ån vara en fungerande värdfisk för vattendragets flodpärlmusslor. Ett gynnsamt 
bevarandetillstånd för Ires del av Mieån kräver även att typiska arter så som utter, öring och 
bäcknejonöga och flera olika typiska arter av sländor återkommande förkommer i området. Den 
typiska arten flodpärlmussla ska finnas i ett livskraftigt bestånd inom Ire. Det ska finnas god 
tillgång på lämpliga livsmiljöer för typiska arter i och i anslutning till vattendraget. Död ved ska 
förekomma i och vid vattnet. Ån ska inom Ire kantas av funktionella kantzoner utan eller med 
bara ett litet inslag av barrträd. 
 
För mindre vattendrag (3260) finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet.  
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för naturtypen mindre vattendrag vid Ire är icke gynnsamt. Förutsättningar 
saknas att nå gynnsamt bevarandetillstånd så länge artificiella vandringshinder kvarstår i 
vattenförekomsten och viktiga strömsträckor däms indirekt upp- och nedströms området. Dessa 
hindrar bestånden av typiska arter som öring och flodpärlmussla att återhämta sig.  
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4030 - Torra hedar           
 

Areal: 5,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

De torra hedarna i Ire ligger nordost om Håkangården i söder. Naturtypen utgörs av stenbunden, 
torr-frisk gräshed, med vissa inslag av rished. I fältskiktet finns en artrik hävdgynnad flora med 
arter som granspira, blåsuga, knägräs, stagg, gullviva, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, 
prästkrage, svinrot och höskallra. Träd- och buskskiktet är också artrikt med exempelvis ask, 
avenbok, bok, körsbär, lind, lönn, en och hassel. Nära 40 hamlade träd finns i Ires torra hedar, 
varav ett fåtal är nyhamlade. De flesta hamlade träden är avenbok men även hamlade lindar, 
lönnar och askar förekommer. Några träd är döda eller döende. På de hamlade träden växer 
lönnlav, rostfläck, guldlockmossa och platt fjädermossa, samt den rödlistade almlaven. De 
rödlistade kärlväxterna slåttergubbe och gransprira samt svampen praktvaxskivling är noterade i 
betesmarken. Kulturspår finns i form av stenmurar, odlingsrösen, husgrunder och en fägata. 
 
Delar av naturtypen innehåller en stor mängd hamlade träd och även slåttergynnad flora. Det bör 
utredas om dessa delar ska ingå i naturtypen lövängar (6530) istället. 
 
Bevarandemål 

Arealen torra hedar ska vara minst 5,4 hektar. Heden ska vara välhävdad och starkt präglad av 
bete. Områdets kärlväxtflora ska karaktäriseras av för naturtypen typiska arter som blåsuga, 
knägräs, stagg och slåttergubbe men också andra hävdgynnade arter som granspira, jungfrulin, 
jungfru Marie nycklar, prästkrage, svinrot och höskallra. Betesmarken ska vara relativt öppen 
med ett artrikt träd- och buskskikt. Det ska finnas en stor mängd hamlade träd, och även 
efterträdare till dessa, av ask, avenbok, lind och lönn. Trädens kryptogamflora ska vara artrik och 
hysa arter som almlav, lönnlav, platt fjädermossa och guldlockmossa. Stenmurar, odlingsrösen, 
husgrunder och fägatan ska till största delen vara solexponerade och fria från lövsly och träd så att 
dessa inte beskuggas eller skadas av stammar eller rotsystem. Förekomst av träd och buskar eller 
ohävdsarter, som kan bedömas som igenväxningsvegetation, ska vara liten. Typiska arter av 
mossor och lavar som trivs på hamlade träd ska förekomma allmänt- riklig. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för torra hedar i området bedöms som gynnsamt, men kontinuitet av hamlade 
träd behöver tillgodoses. 
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6270 - Silikatgräsmarker          
 

Areal: 6,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
Ny Areal: 6,77 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 

 
Beskrivning 

Naturtypen utgörs av fem delområden med torr till frisk tidigare ängs- och åkermark, som idag är 
utmagrad och hyser en hävdgynnad flora. Tre av delområdena har ett glest busk- och trädskikt 
medan delområdena i nordost är i stort sett öppna. Närmare 80 hamlade träd och ersättningsträd 
till dessa är spridda i naturtypen. De flesta hamlade träden är lindar men även bland annat 
hamlade askar, lönnar och avenbokar förekommer. Träd- och buskskiktet är i övrigt artrikt och 
utgörs bland annat av björk, ek, lönn, hägg, oxel, vildapel, rönn, hassel, nyponros, en och slån. 
Fältskiktet har i stora delar en hävdgynnad flora med arter som sommarfibbla, blåsuga, gullviva, 
gulmåra, prästkrage, ärenpris, jungfrulin och ängsvädd. Kulturspår finns främst i form av 
stenmurar. 
 
Delar av naturtypen innehåller en stor mängd hamlade träd och även slåttergynnad flora. Det bör 
utredas om dessa delar ska ingå i naturtypen lövängar (6530) istället. 
 
Bevarandemål 

Områdets silikatgräsmarker ska vara minst 6,77 hektar. Gräsmarken ska vara välhävdad och 
kärlväxtfloran ska karaktäriseras av hävdgynnade arter, exempelvis sommarfibbla, gullviva, 
prästkrage, jungfrulin och ängsvädd. Det ska finnas ett begränsat men artrikt träd- och buskskikt 
med över 80 hamlade ädellövträd, samt efterträdare till dessa. Stenmurar ska till största delen vara 
solexponerade och fria från lövsly och träd så att dessa inte beskuggas eller skadas av stammar 
eller rotsystem. Inslaget av träd, buskar, sly eller ohävdsarter, som kan bedömas som 
igenväxningsvegetation, ska vara litet. Typiska arter av mossor, som fällmossa, och lavar som 
trivs på hamlade träd ska förekomma allmänt-riklig. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för silikatgräsmarkerna i området bedöms som gynnsamt, men kontinuitet av 
hamlade träd behöver tillgodoses. 
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6410 - Fuktängar  
 

Areal: 0,66 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
Ny Areal: 0,56 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 

 
Beskrivning 

Fuktängar förekommer längs mindre vattendrag och har utvecklats genom långvarig hävd. För 
vissa varianter av naturtypen krävs återkommande översvämningar. Särskilt viktiga parametrar 
för fuktängar är de som kopplar till naturliknande vattenståndsvariationer och flöden, kontinuitet i 
närmiljön och sidledes konnektivitet. Höga flöden och vattennivåer är viktiga för att hålla undan 
inväxande sly och buskar och för att tillföra näring och sediment till ängarna. Om vattenföringen 
saknar variation finns risk för att ängarna växer igen med sly och buskar. Fuktängarnas hävdade 
och blöta miljöer gynnar många olika artgrupper till exempel vadarfåglar, groddjur och insekter. 
 
Delar av fuktängarna i Ire har restaurerats genom åtgärder i träd- och buskskikt och hävdas genom 
bete. I Ire utgörs naturtypen av två delområden, båda längs östra stranden av Mieån. Det norra 
delområdet är en liten, välbetad åmad, med bland annat ängsvädd och hundstarr i fältskiktet. I 
närheten har även noterats småvänderot (sårbar). Det södra delområdet är en större åmad, med en 
hel del pors. Där är kambräken noterad, som är typisk art för källor och källkärr. Här finns en 
hävdgynnad flora med bland annat ängsvädd och småvänderot. 
 
Bevarandemål 

Arealen fuktäng ska vara minst 0,56 hektar. Fuktängen ska vara välhävdad genom slåtter eller 
bete. Områdets kärlväxtflora ska karaktäriseras av hävdgynnade arter som ängsvädd, 
småvänderot, darrgräs, knägräs och olika arter av starr. Fuktängen ska vara öppen med ett 
begränsat inslag av träd och buskar, som pors. Inslaget av ohävdsarter, till exempel älggräs, som 
kan bedömas som igenväxningsvegetation ska vara litet. Naturliknande hydrologiska processer i 
mark och i vattendraget ska påverka fuktängens dynamik och struktur. 
 
För fuktäng (6410) finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet.  
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för fuktängarna bedöms som gynnsamt. Fuktängen är välhävdat och saknar 
igenväxning. Det finns dock risk för långsiktig försämring om årlig svämning uteblir. 
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6510 - Slåtterängar i låglandet         
 

Areal: 2,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

Naturtypen utgörs i Ire av torra till friska, mycket artrika slåtterängar, som under ett 
expansionsskede till vissa delar varit åkermark, men som idag åter hävdas genom slåtter med 
efterbete på traditionellt sätt. Floran är mycket artrik med exempelvis backnejlika, darrgräs, 
gullviva, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, prästkrage, stor blåklocka, svinrot, höskallra, 
ängsskallra och ängsvädd. Flera rödlistade arter finns i ängarna bland annat växterna slåtterfibbla, 
slåttergubbe, granspira, backmåra, mörk solvända och skogsklocka (ej noterad i slåtterängen 
sedan år 2004), samt fjärilarna ängsmetallvinge och bredbrämad bastardsvärmare. Över 80 
hamlade träd finns i ängen, merparten av dessa är askar, avenbokar, lindar och lönnar. 
 
Delar av naturtypen innehåller en stor mängd hamlade träd. Det bör utredas om dessa delar ska 
ingå i naturtypen lövängar (6530) istället. 
 
Bevarandemål 

Områdets slåtterängar ska vara minst 2,7 hektar. Gräsmarken ska vara välhävdad och präglad av 
slåtter med efterbete. Områdes kärlväxtflora ska karaktäriseras av slåttergynnade arter som 
slåtterfibbla, slåttergubbe, backnejlika, darrgräs, gullviva, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, 
prästkrage, stor blåklocka, svinrot, höskallra, ängsskallra och ängsvädd. Ängen ska till största 
delen vara helt öppen, men det ska finnas minst ett 80-tal hamlade askar, lindar, lönnar och 
avenbokar i området. Många av de hamlade träden ska vara hålträd. Det ska finnas nyhamlade 
träd som efterträdare till de äldre hamlade träden. Några äldre, grova och spärrgreniga ekar, samt 
efterträdare till dessa, ska också förekomma. Det ska finnas lämpliga livsmiljöer och substrat för 
områdets fjärilsfauna. Träd, buskar, sly eller ohävdsarter som kan bedömas som 
igenväxningsvegetation ska ej finnas. Stenmurar och odlingsrösen ska till största delen vara 
solexponerade och fria från lövsly och träd så att dessa inte beskuggas eller skadas av stammar 
eller rotsystem. Typiska arter av mossor och lavar som trivs på hamlade träd ska förekomma 
allmänt-riklig. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för slåtterängarna i området bedöms som gynnsamt, men kontinuitet av 
hamlade träd behöver tillgodoses. 
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6530 - Lövängar           
 

Areal: 3,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

Lövängar karaktäriserar landskapsbilden i Ire. Över 300 hamlade träd, framför allt ask, lind, lönn 
och avenbok, finns i naturtypen. På de hamlade träden växer bland annat lunglav, almlav, liten 
kraterlav och guldlockmossa. Fältfloran är rik med arter som backnejlika, brudsporre, grönvit 
nattviol, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, prästkrage, svinrot, ängsvädd och inte minst de 
rödlistade arterna spindelört, skogsklocka, ängsskära och slåttergubbe. Även fjärilsfaunanan är 
artrik med flera för naturtypen typiska arter, exempelvis bredbrämad bastardsvärmare, mindre 
bastardsvärmare, viloettkantad guldvinge, ängsmetallvinge, slåttergräsfjäril och 
ängspärlemorfjäril. Bestånden av spindelört och skogsklocka är försämrade. 
 
Bevarandemål 

Arealen lövängar ska vara minst 3,4 hektar. Ängsmarken ska vara välhävdad och kärlväxtfloran 
ska karaktäriseras av hävdgynnade arter, exempelvis backnejlika, brudsporre, grönvit nattviol, 
jungfru Marie nycklar, jungfrulin, prästkrage, svinrot, ängsvädd, ängsskära och slåttergubbe. I 
ängen ska det finnas minst 300 hamlade träd av ask, lind, avenbok och lönn. Typiska arter av 
mossor och lavar som trivs på hamlade träd, så som almlav, liten kraterlav och guldlockmossa, 
ska förekomma allmänt-riklig. Många hamlade träd ska vara gamla och ha håligheter. Det ska 
även finnas yngre hamlade träd som efterträdare till de äldre. Träd, buskar, sly eller ohävdsarter, 
som kan bedömas som igenväxningsvegetation, ska ej finnas. 
 
Fjärilsfaunan ska vara artrik med för naturtypen karaktäristiska arter som exempelvis 
ängsmetallvinge, mindre bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare, ängspärlemofjäril, 
slåttergräsfjäril. Stenmurar och odlingsrösen ska till största delen vara solexponerade och fria från 
lövsly och träd så att de inte beskuggas eller skadas av stammar eller rotsystem. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för lövängarna i området bedöms som gynnsamt, men kontinuitet av hamlade 
träd behöver tillgodoses och arter som spindelört och skogsklocka tycks minska vilket kan bero 
på för mycket vegetation. 
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9010 - Taiga            
 

Areal: 28,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

Naturtypen utgörs i Ire av mycket blockrik utmarksskog med huvudsakligen tall och en del gran, 
samt mindre inslag av ek, bok, björk och lind. På några platser finns fuktiga partier med al. Inslag 
av hamlade och spärrgreniga ädellövträd förekommer. Skogen är annars sedan länge opåverkad 
av mänskliga åtgärder och ger ett urskogsartat intryck. Genom området går en gammal markväg 
och här finns även en tjärdal. Fram till början av 1900-talet betades skogen extensivt. I den norra 
delen finns en skvattram-tallmosse, som genomkorsas av en markväg. 
 
Under stormen Gudrun år 2005 föll stora mängder med gran, främst i naturtypens sydöstra delar. 
Merparten av den stormfällda skogen har fått ligga kvar i området. I skogarna finns arter knutna 
till såväl äldre barrskog som till hamlade ädellövträd. Blåmossa och gammelgranslav förekommer 
rikligt, men även porellor, platt fjädermossa, vågig sidenmossa, klippfrullania, långfliksmossa och 
guldlockmossa. Enstaka bokkantlav (nära hotad) återfinns på bok och violettgrå tagellav (nära 
hotad) på gran. Brandticka (nära hotad) har påträffats på granlågor i skogen. 
 
Bevarandemål 

Taigans areal ska vara minst 28,8 hektar. Småskaliga naturliga processer, som trädens 
föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, ska påverka 
skogens dynamik och struktur. Tall och gran ska dominera, med inslag av främst ek och bok. 
Det ska finnas rikligt med gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare till främst tall 
och ädellövträd. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas gott om död ved 
i olika former inklusive levande träd med döda träddelar. Brandticka och blåmossa ska 
förekomma rikligt samt platt fjädermossa och violettgrå tagellav i åtminstone enstaka 
exemplar. Omvälvande störningar i form av exempelvis högt grundvatten, stormfällning, brand 
eller insektsangrepp kan leda till att hela eller delar av skogen under perioder har en annan 
karaktär. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för taigan i området bedöms som gynnsamt. 
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9070 - Trädklädd betesmark          
 

Areal: 5,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

I delar av Ires gårdsnära betesmarker finns ett trädskikt som framförallt domineras av äldre, 
vidkronig ek. Det finns även inslag av hålträd av ek, ask och lind. Fältskiktets flora och 
trädlevande epifyter bör inventeras i naturtypen, för att få ökad kunskap om dessa, men lungrot, 
sommarfibbla och slåttergubbe är noterade. 
 
Mellan taigan och ingägomarken, restaureras ett område på drygt 25 hektar i syfte att återskapa 
större arealer trädklädd betesmark. Utvecklingsmarken domineras av gran, tall och bok. Enstaka 
gamla och grova träd förekommer. Inom området växer backnejlika och sommarfibbla, men även 
arter som revlummer, mattlummer och murgröna. Man kan se en svag till måttlig påverkan från 
äldre tiders skogsbruk och dikning. Vildsvin förekommer området. Av fåglar kan bland annat ses 
spillkråka, större hackspett och entita. Bland kryptogamer kan nämnas västlig hakmossa och 
gammelgranslav. Även blomkålssvamp växer i området. 
 
Bevarandemål 

Arealen trädklädd betesmark ska vara minst 30,8 hektar, varav 25 hektar är utvecklingsmark. Bete 
ska påverka områdets dynamik och struktur. På sikt ska det förekomma rikligt med äldre träd och 
föryngring av nya träd som efterträdare. Trädskiktet ska vara olikåldrigt, artrikt och flerskiktat 
och det ska finnas ett buskskikt med bland annat murgröna. Substrat som liggande död ved och 
stubbar, stående döda eller döende träd, träd med hackspettsbohål, träd med skador eller döda 
delar samt lämpliga trädsubstrat för skyddsvärda kryptogamer ska finnas i tillräcklig omfattning. I 
det betespåverkade fältskiktet ska det finnas inslag av hävdgynnad vegetation. 
 
Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för trädklädd betesmark i området bedöms som gynnsamt. 
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91E0 - Svämlövskog           
 

Ny Areal: 0,12 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut 
 

Beskrivning 

Svämlövskog finns i nära anslutning till sjöar eller vattendrag och trädskiktet domineras vanligen 
av ask och klibbal. Naturtypen förekommer på väl genomsläppliga jordarter som dräneras vid 
lågvatten, främst i låglänta områden längs vattendrag. De regelbundna översvämningarna avsätter 
näringsrikt sediment, vilket gynnar en flora av högörter, samt andra näringskrävande arter. 
Översvämningarna och kontakten mellan skogen och vattnet skapar störningar, som är viktigt för 
naturvärden. 
 
Brist på långvariga översvämningar försämrar naturtypens status på lång sikt. För att långsiktigt 
bevara svämlövskogen krävs återkommande översvämningar med tillräcklig magnitud, 
varaktighet och frekvens för att upprätthålla grundläggande ekologiska förutsättningar genom 
deposition av näringsämnen, pålagring av finsediment och hög luftfuktighet. Många för 
naturtypen typiska arter är också beroende av en kontinuerlig tillgång på substrat och livsmiljöer 
som skapas vid översvämningar. 
 
Svämlövskogen utgörs av en mindre svämö i Mieån i södra delen av Ire. Dessutom ingår ett 
område med yngre trädskikt, som bedöms ha potential att utveckla värden av svämskog. Den 
befintliga svämlövskogen i söder domineras av al och björk, med enstaka lönn och en del ung ask. 
Ön är flack och här växer pors, videört och en del starr. Den hänger samman med större 
svämlövskog, som dock ligger utanför Natura 2000-området. Utvecklingsmarken i norr ligger i ån 
och gränsar till fuktängen. Utvecklingsmarken domineras av al, med inslag av björk, men här 
växer även enstaka ask, gran och tall. Grova och gamla träd saknas och trädskiktet är enskiktat. 
Föryngringen av nyckelträdslag, inte minst ask, är tämligen allmän och förekomsten av död ved 
är måttligt. Marken är inte försumpad och här växer högört som älggräs, videört och en del pors. 
Påverkan från tidigare skogsbruk, diken och invallning saknas, men spår av vildsvin förekommer. 
Enbuskar vittnar om att området troligen har varit mer öppet och tidigare hävdats. Mindre 
hackspett (nära hotad, år 2021) är noterad i närområdet vid ett flertal tillfällen. 
 
Bevarandemål 

Arealen svämlövskog ska vara minst 0,25 hektar, varav hälften utgör utvecklingsmark. 
Naturliknande hydrologiska processer i mark och i vattendraget ska påverka skogens dynamik 
och struktur. Al med inslag av björk och ädellövträd ska utgöra ett dominerande inslag och det 
ska finnas död ved, stående och liggande. Föryngringen ska framförallt ske med lövträd, så som al 
och ask. Det förekommer endast enstaka föryngring av gran. I området ska det även finnas träd 
med socklar och enstaka hålträd. Fältskiktet ska karaktäriseras av högörter och ormbunkar, vilka 
gynnas av näringsrikt svämsediment. Typiska arter av mossor och fåglar, som mindre hackspett, 
ska förekomma i svämlövskogen. 
 
För svämlövskogen (91E0) finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet.  
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Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för svämlövskogen är icke gynnsamt, eftersom påverkan från rensning i 
vattendraget och dammen är påtaglig i stora delar av den svämmade lövskogen. 
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1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera      
 

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut. 
 
Beskrivning 

Det finns en utbredd men fragmenterad population med flodpärlmussla (starkt hotad) i Mieån. Så 
långt känt sträcker sig utbredningen från Hakafors vid länsgränsen ner till Hoka naturreservat. 
Populationen minskar kontinuerligt, något som har pågått åtminstone sedan 1970-talet då det 
finns dokumentation från pärlfiske och stora mängder döda musslor. 
 
Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller grusbottnar med 
tillräckligt hög strömhastighet för att igenslamning inte ska ske. Vattnet får heller inte vara för 
surt eller näringsrikt. Mussellarverna (glochidierna) lever på gälarna hos öring eller lax. För 
Mieåns del lever larverna uteslutande på öring eftersom ingen lax förekommer i de delar av ån där 
musslorna finns. Det parasitiska stadiet varar i cirka nio månader. Därefter gräver de små 
musslorna ner sig i sand- eller grusbotten. Under åren i bottensubstrat är det nödvändigt med 
genomströmning av friskt vatten för andning och filtrering av näring. 
 
Spridning av musslor sker huvudsakligen inom det aktivitetsområde som utnyttjas av småöringar, 
vilket innebär att dessa behöver kunna röra sig i vattendraget för att musslorna ska spridas. 
Öringungar behöver förekomma i tätheter högre än 5 ungar/100m2 för att musslorna ska kunna 
fortleva i livskraftiga bestånd. Flodpärlmusslor kan bli mycket gamla. I norra Sverige har man 
hittat individer på upp till 280 år, vilket innebär att det kan finns en stor utdöendeskuld. Det kan ta 
lång tid innan bestånd helt dör ut även om förutsättningarna har ändrats för en längre tid sedan. 
 
I Mieån innebär de låga tätheterna av öring, tillsammans med obefintlig möjlighet till migration i 
vattendraget att beståndet kommer att dö ut om inga åtgärder vidtas. Ingen föryngring har 
konstaterats i vattendraget trots återkommande inventeringar. Färgtal, grumling och igenslamning 
är lägre än i många jämförbara vattendrag och borde ge förutsättningar för såväl öring som 
musslor. Däremot är Mieån kraftigt påverkad av flera dammar vilka har inverkan på vattenflödet 
och hindrar fisk från att vandra. Ån är också till stora delar rätad och rensad vilket begränsar 
andelen livsmiljöer för musslor och öring. 
 
Bevarandemål 

Flodpärlmusslan ska finnas i en livskraftig population inom Ire. Naturtypen mindre vattendrag 
(3260) inom hela vattenförekomsten Mieån: Långasjön-Mien (MS_CD: WA79537105) behöver 
ha gynnsamt bevarandetillstånd för att det ska vara möjligt att nå målet om en livskraftig 
population för flodpärlmussla. 
 
För flodpärlmussla finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet.  
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Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för flodpärlmussla vid Ire är icke gynnsamt. Det saknas dokumenterad 
föryngring, vilket indikerar snar utrotning. Ett gynnsamt bevarandetillstånd för flodpärlmussla 
kräver att öringstammen i vattenförekomsten återhämtar sig och når upp i tillräckliga tätheter så 
att flodpärlmusslan kan föryngra sig. Livsmiljöer i vattenförekomsten, som idag är påverkade av 
indämning och flottledsrensning, behöver i stor utsträckning restaureras. Skyddet av Mieån behöver 
stärkas så att åns kärnvärden bevaras långsiktigt. 
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1355 - Utter, Lutra lutra          
 

Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut. 
 
Beskrivning 

En vuxen utter är mellan 90 och 120 cm lång, inklusive svansen, och väger normalt mellan 5 och 
10 kg. Som hos de flesta mårddjur är hanen större än honan. För ett livskraftigt bestånd av utter 
krävs stora områden med mer eller mindre sammanhängande vattensystem. Uttern har 
förhållandevis stora hemområden. Honornas omfattar ungefär 28 kilometer strandlängd och vuxna 
hanars nästan det dubbla. Hemområden kan variera i storlek beroende på topografi och 
individuella egenskaper. För utterhanar påverkas områdenas storlek också av närvaron av andra 
uttrar, särskilt andra hanar. Mellan könen kan hemområden överlappa och en hanes hemområde 
kan således omfatta en eller flera honors. 
 
Optimala miljöer för utter är vatten som erbjuder riklig tillgång på lättillgänglig föda året om och 
där det finns platser där uttern kan vila ostört och föda upp sina ungar. Uttern jagar främst i 
strömmande, förhållandevis grunda vatten. Torrfåror, vid exempelvis kraftverk, får konsekvenser 
för fiskfaunan och påverkar i sin tur uttern. Födan består mestadels av fisk, men de äter även 
grodor, kräftor, större insekter, fåglar och mindre däggdjur. En vuxen utter konsumerar föda 
motsvarande 1–1,5 kilo fisk per dag. Uttern är känslig för miljögifter. Den har relativt goda 
möjligheter att sprida sig om det finns tillgång på lämpliga vatten. Ensamma uttrar kan förflytta 
sig mycket långa sträckor. Uttern är rödlistad som nära hotad (år 2020). 
 
En inventering som utfördes i Sverige vintern 1975–76 antydde att situationen för uttern i stora 
delar av landet var ytterst allvarlig. Inventeringar utförda under 1990-talet och framåt visar dock 
på en återhämtning av utterbeståndet i både antal och utbredning. Inventeringen av utter följdes 
upp 2007/2008 och visade på fortsatt positiv trend för uttern. Inga spår hittades dock i Mieån vid 
inventering år 1983, 1991 eller 2000. År 2007/2008 hittades spår endast vid Långasjön. Sedan 
2018 finns ett knappt 10-tal fynd rapporterade i Artportalen, spritt längs hela Mieån, vilket tyder 
på att uttern förekommer i området. 
 
Bevarandemål 

Utter ska återkommande finnas i Ire, vilket förutsätter en livskraftig population längs Mieån. 
Utterns utbredningsområde ska inte minska och Ires del av Mieån ska bidra till god livsmiljö för 
utter. Naturtypen mindre vattendrag (3260) inom hela vattenförekomsten Mieån: Långasjön-Mien 
(MS_CD: WA79537105) behöver ha gynnsamt bevarandetillstånd för att det ska vara möjligt att 
nå målet om en livskraftig population för utter. Uttrar ska på ett säkert sätt kunna passera under 
större korsande vägar, för att minska risken för trafikdödade djur. Vattenkemin ska vara god och 
inga miljögifter ska utgöra ett hot mot uttern. 
 
För utter finns i bilaga 2 en fördjupad beskrivning av bevarandemålet.  
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Bevarandetillstånd 

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv bedöms på biogeografisk nivå i rapportering till EU (Naturvårdsverket, 2020) 
som gynnsam, otillräcklig eller dålig. Sverige anger även trend för utvecklingen. 
Tillståndet för utpekade arter och naturtyper inom Natura 2000-området anges i bevarandeplanen 
som gynnsamt eller icke gynnsamt. 
 
Bevarandetillståndet för utter vid Ire bedöms som icke gynnsamt. Ett gynnsamt bevarandetillstånd 
för utter kräver fria vattenvägar och en naturliknande hydrologisk regim. Miljöer i 
vattenförekomsten, som idag är påverkade av indämning och rensning, behöver   i stor utsträckning 
restaureras. Skyddet av Mieån behöver stärkas så att åns kärnvärden bevaras långsiktigt. 
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Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Arealen myrsjö ska vara minst 1,79 hektar.

Sjön ska ha god vattenkvalitet. Länsstyrelsens bedömning är att bevarandemålet motsvarar som lägst god ekologisk status  (HVMFS 
2019:25).

Sjöns hydrologiska regim och morfologiska tillstånd ska vara opåverkad av 
ingrepp. 

Länsstyrelsens bedömning är att bevarandemålet motsvarar som lägst god  status för kvalitetsfaktorerna 
hydrologisk regim i sjöar  och morfologiskt tillstånd i sjöar (HVMFS 2019:25).

Sjön ska vara naturligt lågproduktiv. Länsstyrelsens bedömning är att bevarandemålet motsvarar som lägst hög  status för kvalitetsfaktorn 
näringsämnen i sjöar (HVMFS 2019:25).

Vattnet ska vara naturligt surt, brunfärgat och påverkat av humussyror. Länsstyrelsens bedömning är att bevarandemålet motsvarar som lägst god  status för kvalitetsfaktorn 
försurning i sjöar  (HVMFS 2019:25).
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Bilaga 2



Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Arealen mindre vattendrag ska vara 0,46 hektar.

Vattendragets svämplan ska återkommande översvämmas och torka ut, vilket skapar störning som gynnar 
biologisk mångfald. Länsstyrelsens bedömning är att hela svämplanet behöver översvämmas 
uppskattningsvis 25 dagar årligen, tidigt under vegetationsperioden för att hålla undan föryngring av gran 
samt upprätthålla den störning som behövs för att bevara svämplanets biologiska mångfald.  Vilket flöde 
detta motsvarar beror bland annat på reglering och graden av rensning i vattendragets fåra.  

Reglering som leder till för små eller kortvariga högflödesperioder, liksom ett statiskt flöde försvårar 
möjligheten att upprätthålla gynnsamt tillstånd för vattendraget. En höjning av medellågvattenföringen 
jämfört med naturliga förhållanden kan innebära positiva effekter för vattendraget och dess arter genom 
att extremt låga flöden undviks.

Flödet i vattendraget får inte förändras på ett sådant sätt att det skadar typiska arter som flodpärlmussla, 
tjockskalig målamussla, utter och öring. Länsstyrelsens bedömning är att detta motsvarar som lägst god 
status för parametern flödets förändringstakt i vattendrag  (HVMFS 2019:25).

Det ska finnas tillräckligt med bottnar med god genomströmning av syrerikt vatten och lämpligt 
bottensubstrat för flodpärlmussla och annan bottenfauna. Enligt länsstyrelsens bedömning  motsvarar 
detta som lägst god  status för parametern specifik flödeseffekt i vattendrag  (HVMFS 2019:25).

Vattenföringen får aldrig bli så låg att det skadar typiska arter som flodpärlmussla, utter och öring. Vilket 
flöde detta motsvarar beror bland annat på vattentemperatur och syremättnad i vattnet.

Inga artificiella vandringshinder ska förekomma inom Ire. Det ska finnas effektiva passager för djur och växter till anslutande vattensystem och svämplan. Enligt 
länsstyrelsens bedömning motsvarar detta hög  status för parametern konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning i vattendrag och som lägst god  status för parametern konnektivitet i sidled till 
närområde och svämplan i vattendrag (HVMFS 2019:25).

Det ska finnas en naturlig artsammansättning utan inverkan av främmande 
arter eller fiskstammar. Öringen i ån ska vara en fungerande värdfisk för 
vattendragets flodpärlmusslor.

Främmande arter får inte förekomma. Inte heller främmande öringsstammar om dessa inte har visats 
kunna fungera väl som värdfisk för Mieåns bestånd av flodpärlmussla.

Ett gynnsamt bevarandetillstånd för Ires del av Mieån kräver även att typiska 
arter så som utter, öring och bäcknejonöga och flera olika typiska arter av 
sländor återkommande förkommer i området. 

Länsstyrelsens bedömning är att de typiska arternas krav på livsmiljön motsvarar som lägst god ekologisk 
status (HVMFS 2019:25). Länsstyrelsens bedömning är även att bevarandemålet motsvarar hög  status för 
kvalitetsfaktorerna bottenfauna i vattendrag och fisk i vattendrag  (HVMFS 2019:25).
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Mieån i Ire ska ha en naturliknande flödesdynamik, som innebär att 
svämplanet återkommande översvämmas, processer med erosion och 
sedimentation i vattendraget och dess svämplan upprätthålls och att den 
lägsta vattenföring inte blir för låg för vattendragets fauna.



Den typiska arten flodpärlmussla ska finnas i ett  livskraftigt bestånd inom Ire. En livskraftig population av flodpärlmussla innebär en fördelning där >20 % av beståndet är <50 millimeter 
och >0 % är <20 millimeter, samt att det totala antalet individer är >500. 

Det ska finnas god tillgång på lämpliga livsmiljöer för typiska arter i och i 
anslutning till vattendraget.

Död ved ska förekomma i och vid vattnet.

Ån ska inom Ire kantas av funktionella kantzoner utan eller med bara ett litet 
inslag av barrträd.

 
 

Vattendraget ska vara naturliknande avseende rätning och rensning, samt innehålla nödvändiga strukturer. 
Enligt länsstyrelsens bedömning motsvarar detta som lägst god  status för kvalitetsfaktorn morfologiskt 
tillstånd i vattendrag med de underliggande paramterarna; vattendragsfårans form, vattendragets 
planform, vattendragsfårans bottensubstrat, död ved i vattendraget, strukturer i vattendraget, 
vattendragsfårans kanter, vattendragets närområde  samt svämplanets strukturer och funktion i 
vattendraget  (HVMFS 2019:25). Länsstyrelsens bedömning är även att andelen finkornigt (<1 mm) 
oorganiskt material i bottensubstratet ska vara <25%.



Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Arealen fuktäng ska vara minst 0,56 hektar.

Fuktängen ska vara välhävdad genom slåtter eller bete. Fuktängen ska vara väl avbetad eller slagen och efterbetad vid vegetationsperiodens slut. Rätt djurslag och 
antal är avgörande för god hävd. Fel djurslag är känsligt i fuktiga marker och rätt antal ger lämpligt 
betestryck och minskar risken för markskador.

Områdets kärlväxtflora ska karaktäriseras av hävdgynnade arter som 
ängsvädd, småvänderot, darrgräs, knägräs och olika arter av starr.

Typiska arter av kärlväxter ska finnas i minst 50 % av provytorna.

Fuktängen ska vara öppen med ett begränsat inslag av träd och buskar, som 
pors.

Krontäckningen av träd ska vara högst 20 %. Täckningsgraden av igenväxningsvegetation med buskar och 
småträd under tre meter är mindre än 5 %.

Inslaget av ohävdsarter, till exempel älggräs, som kan bedömas som 
igenväxningsvegetation ska vara litet.

Negativa indikatorarter av kärlväxter ska finnas i högst 10 % av provytorna.

Naturliknande hydrologiska processer i mark och i vattendraget ska påverka 
fuktängens dynamik och struktur.

Fuktängen ska återkommande översvämmas och torka ut, vilket skapar störning som gynnar biologisk 
mångfald. Länsstyrelsens bedömning är att hela fuktängen behöver översvämmas uppskattningsvis 25 
dagar årligen, tidigt under vegetationsperioden för att hålla undan föryngring av gran samt upprätthålla 
den störning som behövs för att bevara fuktängens biologiska mångfald. Vilket flöde detta motsvarar beror 
bland annat på reglering och graden av rensning i vattendragets fåra.  
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Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Arealen svämlövskog ska vara minst 0,25 hektar, varav hälften utgör 
utvecklingsmark.

Naturliknande hydrologiska processer i mark och i vattendraget ska påverka 
skogens dynamik och struktur.

Svämlövskogen ska återkommande översvämmas och torka ut, vilket skapar störning som gynnar biologisk 
mångfald. Länsstyrelsens bedömning är att hela svämlövskogen behöver översvämmas uppskattningsvis 
25 dagar årligen tidigt under vegetationsperioden för att hålla undan föryngring av gran samt upprätthålla 
den störning som behövs för att bevara svämskogens biologiska mångfald. Vilket flöde detta motsvarar 
beror bland annat på reglering och graden av rensning i vattendragets fåra.  

Al med inslag av björk och ädellövträd ska utgöra ett dominerande inslag. Lövträd så som al, ask, björk, men även ädellövträd ska utgöra mer än 50 %  av grundytan. Gran ska inte 
utgöra mer än 5 % av grundytan.

Det ska finnas död ved, stående och liggande. I svämlövskogen ska volymen död ved totalt vara minst 5-15 m3 per hektar, stående och liggande.

Föryngringen ska framförallt ske med lövträd, så som al och ask. Det 
förekommer endast enstaka föryngring av gran.

Antalet "smala träd” av gran, diameter <15 cm, får vara max 10 per hektar.

Al med socklar och hålträd ska förekomma med minst 5 träd per hektar

Glansfläck ska förekomma på minst fem träd per hektar. 

Fältskiktet ska karaktäriseras av högörter och ormbunkar, vilka gynnas av 
näringsrikt svämsediment.

Fältskiktet ska domineras av högörter som älggräs, humleblomster och ormbunkar med mera. 
Förekomsten av skogsmarkväxter av ristyp, men även sumpmarksväxter, ska vara begränsad.

Typiska arter av mossor och fåglar, som mindre hackspett, ska förekomma i 
svämlövskogen.

Mindre hackspett  ska förekomma under häckningstid.
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I området ska det även finnas al med socklar och enstaka hålträd.



Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Flodpärlmussla ska finnas i en livskraftig population inom Ire. En livskraftig population av flodpärlmussla innebär en fördelning där >20 % av beståndet är <50 millimeter 

och >0 % är <20 millimeter, samt att det totala antalet individer är >500. 

Se fördjupad beskrivning av bevarandemål för mindre vattendrag (3260). Bevarandemålen behöver nås 
inom hela vattenförekomsten Mieån: Långasjön-Mien  (MS_CD: WA79537105).

Enligt länsstyrelsens bedömning motsvarar flodpärlmusslans krav på vattenkvalitet som lägst hög  status 
för kvalitetsfaktorn näringsämnen i vattendrag  (HVMFS 2019:25) inom vattenförekomsten. Bedömningen 
är även att färgtalets medelvärde under högflöden ska vara <80 mg Pt/l, grumligheten ska vara <1 FNU i 
medelvärde vid vårflod, halten nitrat NO3 <125 μg/l och oorganiskt aluminium <30 μg/l.

Enligt länsstyrelsens bedömning motsvarar flodpärlmusslans krav på pH som lägst god  status för 
parametern försurning i vattendrag  (HVMFS 2019:25). pH skall vara ≥6,2 inom vattenförekomsten.

Tätheten av öringungar, som fungerar som värdfisk för åns flodpärlmusslor, behöver vara >5/100 m2 i 
vattenförekomsten.
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Naturtypen mindre vattendrag (3260) inom hela vattenförekomsten Mieån: 
Långasjön-Mien  (MS_CD: WA79537105) behöver ha gynnsamt 
bevarandetillstånd för att det ska vara möjligt att nå målet om en livskraftig 
population för flodpärlmussla.



Art/naturtyp Bevarandemål Fördjupad beskrivning
Utter ska återkommande finnas i Ire, vilket förutsätter en livskraftig 
population längs Mieån.

Utterns utbredningsområde ska inte minska och Ires del av Mieån ska bidra 
till god livsmiljö för utter.

Se fördjupad beskrivning av bevarandemål för mindre vattendrag (3260). Bevarandemålen behöver nås 
inom hela vattenförekomsten Mieån: Långasjön-Mien  (MS_CD: WA79537105).

Uttern jagar främst i strömmande och förhållandevis grunda vatten. Torrfåror, vid exempelvis 
vattenkraftverk, får konsekvenser för fiskfaunan och påverkar i sin tur uttern. Vattenföringen i 
vattenförekomsten får aldrig bli så låg att det skadar fisk som utgör utterns föda. Vilket flöde detta 
motsvarar beror bland annat på vattentemperatur och syremättnad i vattnet.

Det ska finnas effektiva passager för djur och växter till anslutande vattensystem och svämplan. Enligt 
länsstyrelsens bedömning motsvarar detta hög status för parametern konnektivitet i uppströms och 
nedströms riktning i vattendrag och som lägst god  status för parametern konnektivitet i sidled till 
närområde och svämplan i vattendrag  (HVMFS 2019:25) inom vattenförekomsten.

Uttrar ska på ett säkert sätt kunna passera under större korsande vägar, för 
att minska risken för trafikdödade djur.

Broar över ån och dammar, som tvingar upp uttern på vägar, ska alla ha väl fungerande utterpassager.

Vattenkemin ska vara god och inga miljögifter ska utgöra ett hot mot uttern. Minskade utsläpp av miljögifter, speciellt organiska klorerade föreningar är nödvändigt.
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Spår av utter eller andra observationer ska årligen förekomma i området mellan sjön Mien och Södra 
Hoka.

Naturtypen mindre vattendrag (3260) inom hela vattenförekomsten Mieån: 
Långasjön-Mien  (MS_CD: WA79537105) behöver ha gynnsamt 
bevarandetillstånd för att det ska vara möjligt att nå målet om en livskraftig 
population för utter.
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