
 Kloster 
 Natura 2000 kod SE0620244 
 Diarienr: 511-03517-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 1 

Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620244 Kloster 

Innehållsförteckning 
Beskrivning.............................................................................2 
Bevarandesyfte........................................................................4 
Bevarandemål .........................................................................4 
Beskrivning av arter/livsmiljöer ............................................5 
Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? .10 
Bevarandeåtgärder - med tidplan..........................................12 
Bevarandestatus idag. ...........................................................13 
Uppföljning av bevarandemålen...........................................13 
Referenser .............................................................................14 
Kartor ....................................................................................16 

Namn: Kloster 

Områdeskod: SE0620244 

Områdestyp/status: SPA och SCI 

Ägarförhållanden : Privat och statligt ägt 

Areal (ha) : 228 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 

6410 Fuktängar med blåtåtel och starr 38,7  17 
91E0  *Svämlövskog 54,7 24 
9080 *Lövsumpskog 22,8 10 
9070 Trädklädda betesmarker 5 2,2 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs  

eller annuell vegetation på exponerade stränder 107 47 
 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A001 Storlom 
A021 Rördrom 
A038 Sångsvan 
A081 Brun kärrhök 
A094 Fiskgjuse 
A122 Kornknarr 
A127 Trana 
A151 Brushane 
A154 Dubbelbeckasin 
A166 Grönbena 
A119 Småfläckig sumphöna 

Beskrivning av området 
Klosterområdet är beläget vid Flinesjöns sydöstra ände, nedanför det markanta 
Flinsberget. Långgrunda sedimentstränder växlar med storblockiga moränryggar i 
ett flackt landskapsavsnitt. Klosterån med dess dalgång ger området mycket av 
dess karaktär och bidrar till en vacker landskapsbild (Länsstyrelsen Dalarna 1992).  
 
Lövdungar, beteshagar och åkrar skapar ett omväxlande landskap av för Dalarna 
ovanlig utformning (Länsstyrelsen Dalarna 1992). Naturgeografiskt tillhör området 
enligt Nordiska Ministerrådets indelning region 27 "skogslandskapet norr om 
norrlandsgränsen" (Nordiska ministerrådet 1984). 
 
Flinesjön med dess vattenståndsväxlingar präglar strandområdets vegetation. Längs 
stränderna breder vassar och kärrängar ut sig över stora ytor. Vass, säv, fräken, 
norrlands- och vasstarr bildar högvuxen vegetation. Längs Klosteråns utlopp betas 
strandängarna vilket bidrar till en mer lågvuxen växtlighet med inslag av 
markblottor. (Länsstyrelsen Dalarna 1992)  
 
Klosterområdet har uppmärksammats i länets naturvårdsprogram som klass I 
(Rynéus & Bratt 1988). Tillsammans med Hovranområdet är det utpekat som 
riksobjekt för naturvärden. 1989 klassades området som våtmark av internationell 
betydelse och införlivades i CW-listan (Lindahl & Larsson 1989). 
 
Betesmarken 
Några dungar med asp och björk bryter av i den annars helt öppna betesmarken. 
Området är tydligt zonerat med en yttre zon av högstarrfuktäng av nordlig typ, 
innanför denna varierande fuktäng av högörttyp eller av gräs- lågstarrtyp. 
Hårdbetade fläckar har en lågvuxen vegetation av vitgröe, krypven och kärrkavle. 
Tuvtåtelfuktäng bildar övergång till friskäng av rödvenstyp. Några bara gyttjeytor 
och bestånd av sjöfräken finns även i området. (Bratt & Ljung 1993) 
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Strandängarna betas idag ganska intensivt av nötboskap. De har tidigare varit 
viktiga slåttermarker, och har som sådana säkerligen mycket gamla anor i denna 
uråldriga kulturbygd. Delar av betesmarken har varit plöjd förr i tiden (Bratt & 
Ljung 1993). 
 
Skogsmarken 
Löv präglar översvämningspåverkade delar av skogen. Träden är ofta gamla och 
grova, och inte sällan döda och omkullfallande. Asp och gråal dominerar i sällskap 
av björk, hägg och sälg. Enstaka almar påträffas även. Markvegetationen är yppig 
med snår av humle, hägg, hallon och nässlor. Högre belägen skogsmark är 
barrdominerad, men med inslag av grov asp. Stränderna kantas ofta av videsnår 
och på flera platser står imponerande strandtallar. Till stränderna hör ett par 
sällsynta växter; strandviol och myskgräs (Länsstyrelsen Dalarna 1992). 
 
Lavfloran är mycket intressant, dels beroende på översvämningspåverkan och dels 
på hög och jämn luftfuktighet. Strandskinnlav, en i landet akut hotad art, påträffas 
rikligt, ofta i sällskap med dess släkting Leptogium cyanescens som bedöms som 
hotad. Stiftgelélav är en annan i landet hotad art vars rika förekomst tyder på 
mycket gynnsamma fuktighetsförhållanden. Även bland vedsvamparna har fynd 
gjorts av sällsynta arter, gynnade av den goda tillgången på död ved. (Länsstyrelsen 
Dalarna 1992) 
 
Vid ett inventeringstillfälle under sommaren 2004 påträffades mossklubba, 
stiftgelélav, gråblå skinnlav och strandskinnlav på grova aspar vid Rånkholmen 
(Skog 2004, muntl.).  
 
Fågellivet 
Klosterområdet och framför allt Rånkholmen hyser ett mycket rikt fågelliv 
(Länsstyrelsen Dalarna 1992). Av hackspettar har inte mindre än sex arter 
påträffats. En av dessa arter, vitryggig hackspett, är tyvärr numera i det närmaste 
utdöd i landet (Svenska Naturskyddsföreningen 2004). Hackspettarnas närvaro 
gynnar annars även andra fågelarter i området (Länsstyrelsen Dalarna 1992). 
Ugglor, skogsduva och småfåglar drar nytta av de talrika bohålen. För flyttfåglar 
som änder och vadare är de grunda vegetationsrika bottnarna samt de betade 
strandängarna vid Klosteråns mynning av stort värde. Här finns även intressanta 
häckfåglar som t.ex. grågås och sångsvan.  
 
Områdets betydelse för den vitryggiga hackspetten motiverade länsstyrelsen att 
1984 genomföra en inventering av skogsområdet kring Kloster med avsikt att 
skydda värdefulla partier (Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1984, opubl.). 
 
Insektslivet 
Området har förutsättningar för ett värdefullt insektsliv. Undersökningar har visat 
att fjärilsfaunan är mycket artrik och har inslag av sällsynta arter (Länsstyrelsen 
Dalarna 1992). Enligt uppgifter i Entomologisk tidskrift (2002) finns det enda 
kända svenska fyndet av fjärilen aspskogsvecklare på Rånkholmen i Kloster. 
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Kulturmiljö 
Klosterområdet har påverkats av mänsklig verksamhet under lång tid. Ett kloster 
anlades på 1400-talet, på 1600-talet byggdes en hytta och med tiden utvecklades 
järnhanteringen till en storindustri med bl.a. järnvalsverk. Parallellt med detta 
skedde krutframställning. Områdets västra delar brukades däremot på traditionellt 
vis med fr.a. slåtterbruk (Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1992). 
 
Talrika besökare gästar området, dels för att ta del av fågellivet, dels för att studera 
resterna av kulturverksamheten och den vackra miljön kring bruket. Husbyringens 
ekomuséum innefattar Klosterområdet (Länsstyrelsen Dalarna 1992). 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av Kloster till nätverket 
Natura 2000. 
 
Ändamålet med området är även att bevara och förbättra Kloster för rastande och 
häckande våtmarksfåglar i enlighet med Sveriges åtagande i 
våtmarkskonventionen, Convention on Wetlands eller Ramsarkonventionen 
(Lindahl & Larsson 1989).  

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. 
 
Naturtyper 
Naturtypernas utbredning ska bibehållas eller öka.  
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med 
strandpryl, braxengräs eller annuell 
vegetation på exponerade stränder. 

• Siktdjupet ska vara minst x meter.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska 

förekomma i minst x % av provytorna.  
• Djuputbredning ska överstiga x m. 

6410  Fuktängar med blåtåtel eller starr • Negativa indikatorarter (gödsel- och 
igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % av 
provytornas yta. 
 

• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. 
(Med ”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, 
buskar (högre än 1,3m) och annan markvegetation 
som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit 
för svag för att kunna medverka till att säkerställa 
förekomsten av hävdgynnade växt- och djursamhällen 
samt arter.)  
 

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (majviva, 
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fältgentiana, slåtterblomma, rosettjungfrulin, blodrot, 
ormrot, kattfot, pillerstarr, blåsuga, knägräs mfl.) ska 
förekomma i minst x % av provytorna.  

9070  Trädklädda betesmarker • Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i 
välhävdade landskap ska vara mellan 25 och x %.  

• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. 
(Med ”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, 
buskar (högre än 1,3m) och annan markvegetation 
som kunnat etablera sig på grund av att beteshävden 
blivit för svag för att kunna medverka till att 
säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska 
förekomma i minst x % av provytorna.  

9080  *Lövsumpskog • Förhållandet död/levande ved utvecklas naturligt till 
omkring 1/5. 

• Andelen lövträd ska uppgå till minst x %. 
• Graninslaget ska inte överstiga x % av grundytan. 
• Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas 

populationer. 
91E0 *Svämlövskog • Naturtypen skall översvämmas årligen.  

• Triviallöv ska utgöra minst 50 % av grundytan.  
• Graninslaget ska inte överstiga 10 % av grundytan. 
• Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas 

(Kärlväxter: majbräken, missne, älvstarr, brunstarr, 
lundvårlök, springkorn, strutbräken, safsa, skuggviol, 
sumpviol, strätta, bäckbräsma, strandklo, lundarv, 
älggräs, topplösa. Mossor: dichelyma-arter, 
herzogiella-arter, ulota-arter, terpentinmossa, 
källpraktmossa, skogshakmossa.) populationer. 

A001 Storlom • Storlom ska regelbundet häcka inom området. 
A021 Rördrom • Rördrom ska regelbundet häcka inom området. 
A038 Sångsvan • Sångsvan ska regelbundet häcka inom området. 
A081 Brun kärrhök • Brun kärrhök ska regelbundet häcka inom området. 
A094 Fiskgjuse • Fiskljuse ska regelbundet häcka inom området. 
A122 Kornknarr • Kornknarr ska regelbundet häcka inom området. 
A127 Trana • Trana ska regelbundet häcka inom området.  
A151 Brushane • Brushane ska regelbundet häcka inom området. 
A154 Dubbelbeckasin • Dubbelbäckasin ska regelbundet häcka inom området. 
A166 Grönbena • Grönbena ska regelbundet häcka inom området. 
A119 Småfläckig sumphöna • Småfläckig sumphöna ska regelbundet häcka inom 

området. 

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 2003a-2003o). 
 
91E0 *Svämlövskogar 
Naturtypen utgörs av naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller 
gråal i låglänta områden och längs vattendrag på jordar, som är rika på alluviala 
avlagringar och som vid lågvatten är väl dränerade.   
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I Kloster dominerar asp och gråal i sällskap av björk, hägg, och sälg. Enstaka almar 
påträffas även. Träden är ofta gamla och grova samt i vissa fall döda och 
omkullfallande. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Karaktärsarter: Gråal, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, klibbal, ask strätta, 
bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, strandklo, 
brännässla, skogslysing, sjöfräken, kärrfräken och flera starrarter. 
 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ består av lövskog, ofta med inslag av gran, 
på huvudsakligen översilad eller genomsilad mark.  
 
I Kloster dominerar gråal och björk naturtypen. Träden står i mer eller mindre 
omfattning på socklar. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Karaktärsarter: Flera arter av starr, skogsrör, besksöta, strandklo, svärdslilja, 
topplösa, fackelblomster, kärrbräken, kärrskedmossa, spärrvitmossa, 
knoppvitmossa och fransvitmossa. 
 
6410 *Fuktängar med blåtåtel eller starr 
I Kloster utgörs naturtypen av bland annat av friskäng av rödvenstyp. I området 
finns bevis på en mycket långvarig hävd med både bete och slåtter. Marken har 
tidigare plöjts i liten omfattning. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Vegetationen är mycket artrik med inslag av sällsynta arter. Små samlingar av träd 
finns i området. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
9070 Trädklädda betesmarker 
Vid basinventeringen av gräsmarker noterades en trädklädd betesmark öster om de 
öppna betesmarkerna vid den östra sjöstranden.  
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation 
på näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar upp till fjällen.  
I Kloster utgörs naturtypen av mer eller mindre grunda stränder som till stor del är 
betespräglade. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Karaktärsarter: Strandpryl, löktåg, nålsäv, dvärgigelknopp, vägtåg, ävjebrodd, 
strandranunkel och slamkrypearter. 
 
A001 Storlom 
Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, dvs. fiskar, i viss mån 
vatteninsekter. Den behöver även lämplig plats att bygga sitt bo på, vilket nästan 
uteslutande innebär öar, särskilt mindre holmar och skär, belägna i klarvattenssjöar 
(oligotrofa och mesotrofa). 
 
Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är 
störningskänslig under häckningen (maj-juli/augusti), främst under 
ruvningsperioden.  
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Arten är långlivad art med relativt låg reproduktion och är därför känslig för jakt.  
 
Under häckningen rör sig arten normalt inom 1-10 km radie från 
häckningslokalerna.  
Storlommen övervintrar dels i östra Medelhavet och Svarta havet, dels i mindre 
utsträckning i västra Europa. Arten övervintrar även regelbundet längs södra 
Sveriges kuster.  
 
A021 Rördrom 
Rördromen kräver grunda slättsjöar med täta vassbestånd (1-10 ha) och med god 
tillgång på fisk, grodor och vatteninsekter. Reviret omfattar under häckningstid 
normalt 20-40 ha. Arten är polygyn (hanen parar sig med flera honor), vilket 
medför att hanarna under häckningstid kan förflytta sig över större områden och 
mellan olika sjöar. Rördromen övervintrar i Västeuropa och enstaka individer finns 
kvar i södra Sverige hela vintern. 
 
A038 Sångsvan 
Sångsvanen häckar i grunda, vegetationsrika vatten. Den kräver god tillgång på 
undervattensväxter under häckningssäsongen, liksom lämplig och god tillgång på 
grön växlighet under vintersäsongen. Arten kräver relativt ostörda områden under 
sin flyttning och övervintring.  
 
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett mycket begränsat område runt 
boplatsen. Sångsvanen blir könsmogen först vid 4 års ålder och fram till dess för de 
unga svanarna en ambulerande tillvaro i stora landskapsavsnitt.  
 
Arten övervintrar i södra Sverige, Danmark och Nordsjöländerna. 
 
A081 Brun kärrhök 
Brun kärrhök är starkt knuten till vassrika eutrofa slättsjöar, men finns även i andra 
typer av sjöar. En förutsättning för häckning är att det finns tillgång på tät gammal 
vass eller liknande vegetation att bygga boet i. Arten kräver tillgång på lämpliga 
bytesdjur vid häckningslokalen och i dess omgivning. Jaktutflykter över åkermark 
kan utsträckas åtskilliga kilometer från boplatsen. Födan utgörs av sorkar, grodor, 
fågelungar etc., ibland även ägg, fisk och kadaver.  
 
Under häckningstiden jagar den bruna kärrhöken över arealer i storleksordningen 
10–30 km2.  
 
Arten övervintrar i Medelhavsländerna och i tropiska Afrika. 
 
A094 Fiskgjuse 
Fiskgjusen är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt hemområde 
(havsmiljö, insjöar, älvar, åar) eftersom födan nästan uteslutande består av fisk. 
Den fångar endast ytligt gående fisk, ned till maximalt en halv meters djup. 
Fiskgjusen fiskar i såväl eutrofa som oligotrofa sjöar liksom i större vattendrag och 
i grundare kustområden. Jaktframgången kan dock minska avsevärt om vattnet är 
alltför grumligt. I områden med enbart oligotrofa sjöar kan sämre tillgång på fisk 
medföra lägre reproduktion bl.a. beroende på att gjusarna måste jaga över större 
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arealer (längre bort från boplatsen). Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd för sitt 
bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall där det stora risboet byggs i toppen av 
plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås över omgivningen. Enstaka bon kan 
placeras i kraftledningsstolpar, stora torn eller på stora stenar i sjöar och 
vattendrag. Fiskgjusen är ofta störningskänslig vid boplatsen.  
 
Arten kan jaga upp till någon mil från boplatsen.  
 
Flyttar mellan Sverige och Västafrika söder om Sahara. 
 
A122 Kornknarr 
Artens viktigaste biotoper utgörs av fuktiga till våta, trädfria ängsmarker där 
växtligheten domineras av gräs- och starrarter, ofta tillsammans med andra 
fuktmarksarter som svärdslilja och kaveldun. Enstaka spridda buskar, häckar eller 
små vassruggar nyttjas av de revirhävdande hanarna. Arten förekommer även på 
odlad mark som klöverfält, betesvallar och sädesfält, förutsatt att marken inte är allt 
för väldränerad och att jordbruket är något så när småskaligt med rikligt utbud av 
impediment och kantzoner (öppna diken, örtrika kanter mot stengärdesgårdar eller 
åkerholmar samt fleråriga trädor och annan ej odlad mark i anslutning till sjöar, 
vattendrag och små kärr).  
 
Arten hävdar revir och rör sig under häckningen inom ett område i 
storleksordningen 5-10 ha. Kornknarren övervintrar i centrala och östra Östafrika. 
 
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 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 mm.  
 
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.  
 
Arten övervintrar i Sydvästeuropa, främst i Spanien, men även i Portugal och 
Frankrike samt i Nordafrika. 
 
151 Brushane 
Brushanen häckar i Sverige i två helt olika typer av miljöer, med olika ekologiska 
krav och populationsutveckling. Det sydliga beståndet kräver tillgång på lämpliga 
häckningsmiljöer i form av hävdade strandängar. I bra häckningsmiljöer finns en 
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mosaik av gräs- och starrmarker, öppna dy- och jordytor och grunda 
vattensamlingar. Det nordliga beståndet kräver tillgång på lämpliga 
häckningsmiljöer i form av våta myrmarker, framför allt relativt lågväxta, fuktiga 
till blöta gräs- och starrängar.  
 
Hanarna spelar på gemensam plats, företrädesvis på låga upphöjningar i terrängen.  
 
Som rastlokaler utnyttjas öppna områden med grunt vatten och sandiga eller 
gyttjiga bottnar, men även översvämmade åker- eller betesmarker.  
 
Under häckningen rör sig fåglarna inom ett begränsat område, gissningsvis någon 
km2.  
 
Det skandinaviska beståndet övervintrar främst i Afrika söder om Sahara 
(Sahelzonen ). 
 
A154 Dubbelbeckasin 
Dubbelbeckasinen behöver tillgång på lämpliga häckningsområden i form av blöta 
översilningsmyrar i fjällens lågalpina zon eller, åtminstone i Härjedalen, 
videbevuxna myrar i den övre delen av skogslandet. Lekplatserna utmärks 
genomgående av en rik förekomst av lågvuxna viden och dvärgbjörk. Områden 
med högre vegetation undviks däremot. Boplatserna är normalt belägna på lite 
torrare mark i nära anslutning till lekplatser och födosöksområden.  
 
Arten behöver tillgång på föda i form av en rik markfauna, främst daggmask, men 
även insekter, insektslarver och snäckor. Mycket tyder på att dubbelbeckasinen är 
beroende av högproduktiva marker på kalkrika jordar. Tillgången på strukturellt till 
synes lämplig häckningsmiljö är god i fjällkedjan och den mycket lokala 
förekomsten av dubbelbeckasin förklaras därför troligen till stor del av en bättre 
förekomst och högre täthet av daggmask i kalkjordar jämfört med kalkfattiga 
marker.  
 
Beckasinerna vid respektive lekplats uppehåller sig under häckningstid inom en yta 
av någon eller några km2 runt leken. Vid hög täthet kan det finnas 0,4-1,4 bon per 
10 ha i lekens omgivning.  
 
Arten övervintrar huvudsakligen i tropiska östra Afrika. 
 
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.  
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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. 
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. 
 
A119 Småfläckig sumphöna 
Småfläckiga sumphönan häckar vid våtmarker med någorlunda stabilt lågt 
vattenstånd och inte helt sluten vegetation – helst mader med fräken eller högstarr, 
i andra hand områden med bladvass eller säv. Vidsträckta våtmarker föredras, där 
det finns möjligheter till förflyttning vid förändringar i vattendjupet. Födan består 
av små vatteninsekter och vattenväxter. Ett bete på våta strandängar (alternativt 
slåtter) har en positiv effekt, eftersom detta förhindrar igenväxning med buskar och 
träd.  
 
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen 5-10 
ha. Arten övervintrar i västra Medelhavsområdet och troligen även i Afrika söder 
om Sahara. 

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 2003a-2003o). 
 
Ett måttligt besökstryck bör inte medföra några olägenheter i form av slitage eller 
störningar i Kloster. Områdets storlek och föga slitagekänsliga vegetation borgar 
för detta. Undantag utgör platser för häckande störningskänsliga fåglar, samt de 
under sträcktid välutnyttjade sankängarna. I dagens läge finns dock ingen 
anledning till några besöksrestriktioner (Länsstyrelsen Dalarna 1992).  
 
9070 Trädklädda betesmarker 
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6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning 
av jordbruk mm.) är direkt förödande för naturtypen. Minskat eller upphört bete 
leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den 
hävdgynnade floran och faunan. Tillskottsutfodring av ger indirekt näringstillförsel 
till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran. Användning av 
avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande 
insektsfaunan.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering och vattenreglering utgör också 
ett hot mot naturtypen.  
 
9080 *Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Exploatering av bl.a. strandzoner för samhällsbyggande av olika former utgör ett 
hot mot naturtypen. Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i 
anslutning till, ett område är också ett hot mot gynnsam bevarandestatus. Större 
uttag av träd kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen.  
 
Exempel på åtgärder som hotar naturtypens naturvärden och bevarandestatus: 
-Avverkningar i eller i anslutning till ett objekt  
-Transporter. 
-Markberedning, dikning och annat som förändrar hydrologin.  
-Plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
 
Fragmentering leder till minskad konnektivitet mellan områden, brist på genflöde 
mellan populationer samt kanteffekter i små objekt.  
 
Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett 
vattendrag utgör också ett hot mot naturtypen såsom förändrad vattenkemi i 
vattendraget/sjön.  
 
Invandrande gran hotar på sikt naturtypen och bör aktivt tas bort.  
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation 
på exponerade stränder 
Skogsbruk i tillrinningsområdet, inklusive avverkning, markavvattning och 
skyddsdikning kan orsaka ökad belastning av humusämnen, grumling och 
igenslamning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning av strandskog 
förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och ändrad tillförsel av större 
organiskt material. Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och 
fluktuationer.  
 
Överdämning och/eller onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, 
försumpning och/eller igenväxning i strandzonen. Regleringskonstruktioner kan 
utgöra vandringshinder.  
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Jordbruk i tillrinningsområdet; markavvattning och regelbunden rensning av diken 
kan orsaka grumling. Intensiv odling i sjöns och tillflödenas närområden riskerar 
att orsaka läckage av närings- och bekämpningsmedel. Extensivt jordbruk bidrar 
dock ofta till att hålla betesmarket och strandängar öppna. Fiske som är ensidigt 
mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga 
produktionsförmåga. Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Exploatering av strandområden: Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex 
avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet ökar risken för negativa 
vattenkemiska förändringar. Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de 
fysiska och kemiska förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande 
arter. 
 
Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar 
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura 
förhållanden. Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik 
kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. 
Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan orsaka vandringshinder.  
 
Försurning –oligo-mesotrofa sjöar kan ha låg buffringskapacitet mot försurande 
ämnen vilket ökar risken för försurning. 
 
Fågelarter 
 
Störning vid häckning. 
 
Onaturliga vattenståndsvariationer. 
 
Miljögifter utgör ett hot mot fiskätande fåglar, liksom försurning. 
 
Skogsavverkning ger brist på boträd. 
 
Brist på bladvassbestånd utgör ett hot mot rördrom.  
 
Dränering av våtmarker. 
 
För tidig slåtter utgör ett hot mot kornknarr, då häckningen spolieras.  
 
Upphörd hävd av strandängar. Igenväxning och förbuskning av lekplatser. Ökat 
antal träd och buskar kring strandängar. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är skyddat som naturreservat.  
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Skogen 
Skogsbruk utgör ett hot mot naturtypen och skall inte bedrivas inom reservatet, 
med följande undantag: 

– Röjning och gallring av gran skall utföras av naturvårdsförvaltaren med vissa 
intervall i de områden som utvisas enligt karta i skötselplanen. Lämplig tidpunkt 
bestäms vid tillsyn. 

– Röjning längs åkerkanter får utföras av markägaren i viss utsträckning i 
enlighet med anläggningskartan. Dessa röjningar bör syfta till att skapa bryn med 
successiv över gång från busk till trädskikt så att en för landskap och djurliv 
gynnsam miljö skapas samtidigt som skötselbehovet reduceras. Träd som bör 
gynnas i brynen är hägg, sälg och viden. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Hävd av betesmark 
Den stora betesmarken vid Klosteråns utlopp är av mycket högt värde med 
avseende på landskapsbild, flora och fauna. De biologiska värdena är främst knutna 
till de delar som inte har plöjts eller gödslats, dvs. de lägst belägna partierna 
närmast Flinesjön. Högre liggande delar som varit åkermark (se anläggningskartan) 
kan därför även i fortsättningen gödslas om detta krävs för djurhållningen. 
(Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
De botaniska intressanta delarna får däremot inte gödslas. I dessa områden bör 
betestrycket regleras så att en öppen gräsmark med låg, tät grässvål, eller i de 
våtaste delarna en gles starrvegetation med inslag av mineraljordsblottor kvarstår. 
Om behov finns bör slyuppslag röjas. (Länsstyrelsen Dalarna 1992) 
 
Övrigt 
I takt med att kunskapen om skötsel av våtmarker med syfte att optimera deras 
funktion för fågellivet ökar, kan det visa sig att dagens skötsel av strandområdet 
kan behöva modifieras vad gäller fållindelning, betesperiod mm. (Länsstyrelsen 
Dalarna 1992)  
 
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 utförd är det osäkert huruvida gynnsam bevarandestatus 
råder i hela området eller inte. Gräsmarkerna inom området har basinventerats 
under 2005, men sammanställningen av denna inventering är inte färdig och 
bevarandeplanen kommer därför att kompletteras med uppgifter därifrån. 

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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