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

Områdeskod: SE0620251 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privat och Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 55 

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

6450 Nordliga översvämningsängar 10 19 
91E0 *Svämlövskog 30 55 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
 
 
Beskrivning av området 
Mitt i Hovran ligger Stackharen och Brunnaön. Stackharen är naturreservat och den 
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del av Brunnaön som ingår i Natura 2000 är statligt ägd. När Stackharen skyddades 
brukades ön som betesmark och intentionen var att fortsätta hålla ön öppen med 
hjälp av bete. Under årens lopp har betet upphört. Ön har därför vuxit igen med 
videsnår och den norra delen har en mer eller mindre uppväxt skog. (Jons 2004) I 
den norra delen har igenväxningen gått längst och en drygt 80 år gammal lövskog 
har vuxit upp där. Den består av gråal, sälg och vårtbjörk och har en stor rikedom 
på döda och döende träd. Enstaka granar och ett mindre bestånd av den ovanliga 
mandelpilen finns även här. Området är en av de rikaste fågelbiotoperna på ön. 
Främst är det sångare, trastar, hackspettar och hålbyggande småfåglar som 
dominerar (Wennerholm 1981, manus).  
 
Översvämningsskogen har fått utvecklats fritt vilket har medfört att den har fått 
strukturer som börjar likna de i en naturskog. Det finns gott om död ved och ålders- 
och trädslagsfördelningen är stor. Detta gynnar många olika artgrupper, såsom 
fåglar, lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter (Jons 2004). 
 
Trots älvens reglering är vattenståndsamplituden relativt stor, därav är 
strandzoneringen ännu väl bibehållen. Stora delar av strandängarna domineras av 
vasstarr och grenrör. Längs östra stranden förekommer höga videbuskar på 
gräszonen. Större och mindre sammanhängande områden med videbuskar och pil 
förekommer också. Längs sydvästra stranden har under senare år en videföryngring 
skett. I kantzonen mellan den igenväxande älvängen och den innanför liggande 
hårdvallen finns ett tätare område med relativt hög videbuskage. Här finns även 
inslag av gråal- och björkbestånd. Fältskiktet är där dåligt utvecklat, men är av ört-
grästyp (Wennerholm 1981, manus). 
 
Söder om Stackharen ligger den stora ön Brunnaön, som till hälften består av 
jordbruksmark och sommarstugetomter. Den norra delen har en värdefull 
lövsumpskog som är omgiven av strandängar liknande de på Stackharen. Skogen 
påminner mycket om den på norra delen av Stackharen, men är något äldre och har 
grövre dimensioner. I de torrare partierna mitt på ön finns även en större andel tall 
och gran. Bestånd av humle växer på ön. 

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. 
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Naturtyp/Art Bevarandemål  
6450 Nordliga 

översvämningsängar 
 

• Arealen nordliga översvämningsängar ska 
bibehållas eller öka.  

• 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 (svarthö, 
myrstarr, blekstarr, kärrdunört, sjöfräken, 
sumpmåra, vattenklöver, slåtterblomma, 
kärrspira, tätört, ängsvädd, ängsruta, smörbollar 
och kärrviol) ska förekomma i minst 50 % av 
provytorna. 

91E0 *Svämlövskog 
 

• Arealen svämlövskogar ska bibehållas eller öka.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst 70%. 
• Minst två av de typiska arterna (Kärlväxter: 

majbräken, missne, springkorn, strutbräken, 
skuggviol, strätta, bäckbräsma, strandklo, 
lundarv, älggräs, topplösa. Mossor: dichelyma-
arter, herzogiella-arter, ulota-arter, 
terpentinmossa, källpraktmossa, skogshakmossa.) 
ska förekomma i minst 50 % av provytorna. 

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). 
 
6450 Nordliga översvämningsängar 
De lägsta markerna upptas av grenrörs- eller högstarrstrandängar. Floran är 
tämligen trivial, men den öppna marken har inslag av artrikare vegetation med t.ex 
ormrot, ängsvädd och hirsstarr. I fuktigare partier finns de sällsynta tuv- och 
plattstarr. Av särskilt intresse är ett stort trädformigt bestånd av mandelpil längst åt 
öster, vilket är unikt för länet kring grunda inskärande vikar. 
 
Karaktärsarter: Brunrör, norrlandsstarr, vass-starr, liljekonvalj, tuvtåtel, blåtåtel, 
stagg och smörbollar. 
 
91E0 *Svämlövskog 
Skogen i området består av naturliga, tidvis översvämmade skogar med gråal, sälg 
och mandelpil och ligger låglänt längs Dalälven. Jordarna, som är rika på alluviala 
avlagringar är vid lågvatten väl dränerade.  
 
Översvämningsskogen har fått utvecklats fritt vilket har medfört att den har fått 
strukturer som börjar likna de i en naturskog. Det finns gott om död ved och ålders- 
och trädslagsfördelningen är stor. Detta gynnar många olika artgrupper, såsom 
fåglar, lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter. 



 Stackharen 
 Natura 2000 kod SE0620251 
 Diarienr: 511-03566-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 4 

 
Karaktärsarter: Gråal, knäckepil, mandelpil, glasbjörk, strätta, bäckbräsma, 
ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, strandklo, brännässla, 
sjöfräken, kärrfräken och flera starrarter. 

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) 
 
6450 Nordliga översvämningsängar 
Förändrad vattenregim i Dalälven/Hovran som minskar översvämningsperioderna 
eller utbredning av översvämningar förändrar hydrologin som utgör grunden för 
naturtypen. 
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering och vattenreglering. Utebliven 
vårflod. Gödslings- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar. 
 
91E0 *Svämlövskog 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i området är ett hot mot naturtypen. 
Större uttag av träd kan, förutom förlust av substrat, leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är transporter, markberedning, dikning och annat som förändrar 
hydrologin, plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
 
Förändrad vattenregim i Dalälven/Hovran som minskar översvämningsperioderna 
eller utbredning av översvämningar förändrar hydrologin som utgör grunden för 
naturtypen. Invandrande gran förändrar naturtypen.  
 
Exploatering av bl.a. strandzoner för samhällsbyggande av olika former medför 
avverkningar och förändringar av hydrologi. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Stackharen är skyddat som naturreservat, men föreskrifterna är inte anpassade efter 
de naturtyper som finns där idag. Därför håller länsstyrelsen på att ompröva 
föreskrifterna och samtidigt utöka naturreservatet till att omfatta del av Brunnaön. 
Skogen ska då lämnas till fri utveckling. Granskogsbestånd som finns på 
Stackharen bör avvecklas genom ringbarkning.  
 
Brukandet av ängarna på Stackharen har inte förekommit de senaste 25 åren och 
delar av ön har därför vuxit igen. Det har av praktiska skäl inte har gått att fortsätta 
hävda området, bland annat för att det har varit svårt att få tag på brukare som kan 
ta ut djur till ön samt att röjning av uppväxande viden mm är både kostsamt och 
svårt. Stränderna på både Stackharen och Brunnaön påverkas dock fortfarande av 
vårflod vilket förhoppningsvis kommer att göra så att delar av området kommer att 
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hållas öppet även i framtiden.  
Igenväxningen missgynnar i och för sig vissa hävdgynnade arter, men de artrika 
lövsumpskogarna utefter Dalälven utgör också en hotad biotop. Området kommer 
därför lämnas till fri utveckling. I samband med omprövningen av 
reservatsföreskrifterna ska en ny skötselplan tas fram. Stackharen är från början ett 
naturminne (bildat 1959) och föreskrifterna är ej uppdaterade sedan dess.  
 
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 i sin helhet 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 mål 
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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