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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Bredmossen norr 

Områdeskod: SE0620156 

Områdestyp/status: SPA/SCI 

Ägarförhållanden: Staten via naturvårdsfonden 

Areal (ha): 49 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

7110 *Högmossar 48 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A166 Grönbena 
A127 Trana 
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A108 Tjäder 
A409 Orre 

Beskrivning av området 
Bredmossen ligger på gränsen mellan Dalarnas och Västmanlands län. Den befinner sig 
även i trakten kring den biologiska norrlandsgränsen, "limes norrlandicus". 
 
Bredmossen är en oskadad och representativ högmosse belägen i en del av landet där i 
regel andra typer av kärr och mossar bildas.  
 
Högmossar är högst på mitten och välvda åt alla sidor. De omges av nedsänkta kärr, så 
kallade laggar, som vid Bredmossen är väl bibehållna. På mosseplanet har i det här fallet 
två krön utbildats. Vattnet från Bredmossen bildar bäckar åt flera olika håll för att mynna 
i Dalälven via Klintboån och Bjurforsbäcken. 
 
Typiska fåglar på Bredmossen är grönbena, trana och buskskvätta. Skvattram är ett 
påfallande inslag i vegetationen. I reservatet ingår också en del biologiskt värdefulla 
sumpskogar. Området i sin helhet ger ett relativt opåverkat och vildmarksbetonat intryck. 
Gränsen mellan Dalarna och Västmanland korsar rätt över Bredmossen. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till nätverket 
Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av kunskapsbrist 
saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med ett x. Målen kan i 
flera fall behöva revideras i samband med kommande basinventering och uppföljning. 
Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
7110 Högmosse • Arealen högmosse ska bibehållas eller öka. 

• I habitatet bibehålls täckningsgrad av de 
hydromorfologiska strukturerna gölar, strängar, tuvor och 
dråg. 

• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av 
provytorna. (Typiska arter: Rosling, dystarr, storsileshår, 
rundsileshår, tuvull, vitag/brunag, kallgräs, 

A166 Grönbena • Området skall utgöra lämplig häckningsbiotop för 
grönbena, dvs. täckningsgraden av gölar, strängar, tuvor 
och dråg.bibehålls. 

• Arten ska regelbundet häcka i området 
A127 Trana • 30-40 % av områdets areal skall utgöra lämplig 

häckningsbiotop för trana, arealen högmosse ska 
bibehållas. 
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• Arten ska regelbundet häcka i området 
A108 Tjäder • Området skall hysa minst x spelplatser för tjäder där >x 

individer spelar. Vidare skall området hysa minst y 
tjäderspelplatser 

A409 Orre • Området skall hysa minst x spelplatser för orre där >x 
individer spelar. Vidare skall området hysa minst y 
orrspelplatser 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 
2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a-d). 

7110 *Högmossar 
Området består av en allsidigt välvd mosse och är ett representativt exempel på en 
högmosse. Sådana förekommer främst i södra och västra Sverige och ligger här vid 
utbredningsgränsen mot NV. 
 
Mosseplanet utgörs av stora mjukmatthöljor och innefattar två krön. Mossen omges av 
väl bibehållna laggar och en bred kantzon av Ledum-mosse. Mosseplanet domineras av 
ljung och kråkbär medan randskogen har rikligt med skvattram och odon. Andra arter är 
dvärgbjörk, klotstarr, dvärglummer och tuvsäv. Mossfloran är artrik med drygt tjugo 
vitmossarter, varav flera har en nordlig utbredning. Även insektsfaunan har nordliga 
inslag. 
 
Vegetationen speglar Bredmossens skiftande förhållanden på mossens olika delar. 
Speciellt ur växtgeografisk synpunkt är mossen av stort intresse, beroende på dess läge 
vid norrlandsgränsen. 
 
Mossen är av viss betydelse för faunan, speciellt fågellivet. Typiska fåglar på myren är 
grönbena, trana och buskskvätta.  
 
Karaktärsarter: Rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa, flytvitmossa, ullvitmossa, 
rufsvitmossa, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, rundsileshår, storsileshår, 
tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk, skvattram i randskogarna 
 
A166 Grönbena 
Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och 
vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver tillgång på 
öppet vatten och dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i områden med flarkmyrar. De 
högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande våtmarkspartier, men arten häckar 
regelbundet även vid mindre skogsomgärdade myrar. Under flyttningen påträffas 
grönbenan både längs kusten samt vid olika inlandsvåtmarker av öppen karaktär. 
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 km2. 
Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika. 
 
A127 Trana 
Tranan häckar på sanka sjö- eller havsstränder, på våta myrmarker, på vattensjuka hyggen 
omgärdade av sumpskog, vid större slättsjöar, i öppna kärr, i sänkta sjöar och andra större 
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eller mindre våtmarker. Ett gemensamt krav, oavsett val av habitat, är att tranorna har 
möjlighet att bygga boet oåtkomligt för marklevande rovdjur, dvs. alltid omgärdat av 
vatten. Under häckningstid lever tranorna av rötter, skott och andra vegetabilier samt 
insekter, blötdjur, grodor, småfisk m.m. Under höstflyttningen är ungarna beroende av 
föräldrarnas vägledning. En stor andel av tranorna övervintrar i korkeksmarker i Spanien. 
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen 1 km2. 
Tranan blir könsmogen vid 3-6 års ålder. Innan könsmognaden för ungtranorna en 
kringflackande tillvaro och samlas ofta i stora flockar. Övervintrar i Sydvästeuropa, 
främst i Spanien, men även i Portugal och Frankrike samt i Nordafrika. 
 
A108 Tjäder 
Tjädern kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i 
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver arten 
vintertid förekomst av äldre successionsfaser av talldominerade skogar (äter tallbarr och 
tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket varierande marker, allt från gammal 
bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna hyggen. Förekomsten av 
våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan under den tidiga våren till stor del 
livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på proteinrika blad, blommor och frön 
bestämmer till stor del hönans möjlighet att producera ägg. Våtmarker är dessutom en 
viktig biotop för kycklingarna, som under de första levnadsveckorna livnär sig på 
insekter. Sammanfattningsvis kan sägas att tjädern kräver stora sammanhängande 
skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om successionsstadier och 
våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till 
speciella lekplatser. Tjädern är en stannfågel. Arten rör sig normalt inom ett område i 
storleksordningen 25 km2. 
 
A409 Orre 
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i tidiga 
successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar arten på 
kala skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen. Liksom hos övriga 
skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för kycklingarnas överlevnad. 
Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer 
varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är blåbärsblom en viktig komponent. Arten är 
en stannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 25–75 km2. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 
2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a-d) 
 

7110 *Högmossar 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom 
dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin 
tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även 
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan 
ge en negativ påverkan på habitatet.  
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Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras. Skogsbruk och andra företag som innebär att 
fastmarksholmar och närliggande fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker 
ut på myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska 
substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen deposition eller 
genom transport med tillrinnande vatten.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan förstöra eller 
skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
 
A166 Grönbena 
Det sydsvenska beståndet hotas av en utebliven hävd på sanka stränder. Även i Norrland 
kan beståndet ha missgynnats av minskande hävd av raningar och silängar. Dikning av 
myrmark, framför allt tidigare och i södra Sverige, har bidragit till en ökad andel träd- och 
skogsbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för grönbenan. Det norrländska 
beståndet kan lokalt komma att hotas av storskalig torvbrytning. 
 
A127 Trana 
För närvarande finns inget hot mot arten i Sverige. I det spanska övervintringsområdet 
finns däremot vissa hot, främst. avveckling av korkeksodlingar. 
 
A108 Tjäder 
Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens fortlevnad. Tjädern har emellertid 
starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i södra och mellersta Sverige 
där betydande populationsnedgångar konstaterats. Det allvarligaste hotet i 
skogsbrukslandskapet är de förändringar som skett och fortfarande sker på landskapsnivå, 
t.ex. fragmentering och tillkomsten av stora arealer med monokulturer av tall och gran 
som aldrig tillåts bli biologiskt mogna. 
 
A409 Orre 
Under 1800-talet förekom orren t.ex. tämligen allmänt till allmänt på de stora ljunghedar 
som då fanns i södra Sverige. I takt med att skogsarealen ökat och ljunghedarna 
försvunnit har orren minskat i flera områden. Negativt för orren har även varit 
försvinnandet av skogsbetet, genom att skogen blivit allt tätare och därigenom allt sämre 
som födosöksmiljö. De stora brandfält med efterföljande lövuppslag som förr med 
regelbundna intervall skapades i den boreala zonen, och som var mycket gynnsamt habitat 
för orren, saknas numera nästan helt eftersom naturliga bränder som regel snabbt blir 
släckta. I viss mån har orren erhållit en ersättningsbiotop i det storskaliga 
kalhyggesbruket, men med den inskränkningen att det efterföljande lövuppslaget som 
regel röjs och gallras bort och ersätts med barrträd.  
 
Totalt sett finns ej något hot mot artens fortlevnad i Sverige. Under storhyggestiden på 
1960- och 1970-talen gynnades orren kortvarigt, speciellt i norra Sverige. Numera 
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missgynnas orren troligen eftersom dagens hyggen har mindre areal och dessutom inte är 
lika öppna som tidigare p.g.a. naturvårdshänsyn. Ytterligare en bidragande orsak till att 
orren får allt svårare att upprätthålla starka bestånd är att småjordbruken i skogsbygderna 
läggs ned och skogsplanteras i en mycket stor omfattning. I södra Sverige är 
omloppstiden för hyggen och ungskogar alltför kort för att kunna hysa livskraftiga 
bestånd. Skogarna i södra Sverige är dessutom alltför täta för att passa orren. Särskilt i 
Götaland och Svealand har märkbara populationsminskningar konstaterats den senaste 
tioårsperioden. I Stockholms skärgård är orren numera närmast totalt försvunnen. 
Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de senaste 50 åren blivit allt ovanligare 
genom skogsbrukets ändrade inriktning mot ensartade produktionsbarrskogar. Detta 
missgynnar orren som bl.a. är mycket beroende av björkens knoppar vintertid. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är därför 
skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla typer av 
exploatering.  
 
Avtal om fågeljakt på fågelarter i Fågeldirektivets bilaga 1 bör endast skrivas under 
följande förutsättningar: 

• Avtalen ska kunna sägas upp inom 6 månader. 
• Bevarandemål för fågelarterna som ska jagas ska finnas fastlagda. Målen ska 

omfatta populationsstorlek, föryngring och hur stor livsmiljö som behövs för att 
arten ska kunna finnas kvar i långsiktigt stabila populationer. Saknas denna kunskap 
måste den först inhämtas. 

• Bevarandemålen ska vara uppnådda. 
 
För samtliga fågelarter i direktivets bilaga bör följande gälla: 

• Antal nedlagda fåglar ska inrapporteras årligen efter avslutad jaktsäsong. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare bevarandeåtgärder 
krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder i hela 
området. 

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att 
bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området.  
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