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Namn: Stadssjön 

Kommun: Hedemora 

Områdeskod: SE0620256 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Hedemora kommun 

Areal (ha): 50 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal  % av yta 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 2 4 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 13 26 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 10 20 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
 
Beskrivning av området 
Ca 1.5 km öster om Hedemora finns Natura 2000-området Stadssjön. Området 
utgör en del av CW (Convention on Wetlands)-området Hovran. Hovran utgör en 
av regionens viktigaste rast- och häckningslokal för fåglar (Naturvårdsverket 1989).  
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Stadssjön är ett intressant våtmarksområde som präglas av näringsrika 
vattenområden med frodig vegetation omgivna av mer eller mindre öppna 
strandkärr. Området består till viss del av beskogad mark med asp-, björk-, vide-, 
gråalskog samt videbuskage. Några bestånd har hunnit växa sig grova och 
innehåller gott om död ved. Vegetationen i skogsområdena är mestadels trivial men 
den rikliga förekomsten av humle, druvfläder och röda vinbär är av visst intresse. 
Strandkärren är typiska högstarrfuktängar dominerade av vass- och norrlandsstarr. 
Vattenvegetationen består av mängder hornsäv, sköldbladsmöja och trubbnate. 
Övriga vattenväxter är vattenpest, kransslinga, dyblad och lånke. (Länsstyrelsen 
Dalarna 1994)  
 
Fågelvärdena är som tidigare nämnt stora vid Stadssjön och Hovran. Stadssjön 
finns exempelvis utpekat i en inventering av biotoper för vitryggig hackspett 
(Forslund 1989, opubl.) Området omnämns som klass A1 dvs ”Område av högsta 
betydelse för vitryggrevirets existens och en del av kärnan i reviret”. Som 
grundregel är dessa områden lövdominerade men med varierande grad av död ved 
etc. Vitryggen är idag i det närmaste utrotad på grund av att miljön som den 
behöver för sin överlevnad, lövskogar med höga naturvärden, inte finns kvar i 
landskapet (Svenska Naturskyddsföreningen 2003).  
 
Stadssjön är även utpekat som klass I område i Våtmarksinventeringen (Bratt & 
Rafstedt 1990). Enligt inventeringen utgörs området av sumpkärr eller 
översvämningskärr. Området bedömdes även enligt denna inventering ha mycket 
stora ornitologiska värden.  
 

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 fastlagda. På grund av 
kunskapsbrist saknas i flera fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett kryss. Målen kan också komma att förändras under arbetets gång med 
bevarandeplanerna och kommer i vissa fall att fastställas först efter kommande 
basinventering.  
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
• Arealen naturligt eutrofa sjöar etc. ska vara minst 2 hektar.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd är högst x %. 
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (hornsäv, sköldbladsmöja, trubbnate, 
kransslinga och dyblad) ska förekomma i minst x % av provytorna. 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
• Arealen nordliga boreala alluviala ängar ska vara minst 13 hektar.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % 
av provytornas yta. 
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• 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 x % av provytorna.  
 
91E0 *Alluviala skogar, som tidvis är översvämmade 
• Arealen alluviala skogar etc. ska vara minst 10 hektar.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst 50 %. 
• Minst två av de typiska arterna (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.)  ska 
förekomma i minst x % av provytorna. 
 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, 2003b och 2003c). 
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Naturtypen utgörs av naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation. 
Vattnet är grumligt och stillastående. pH är vanligen >7. Sjöarna har en hög 
biologisk produktion och innehåller artrika växt- och djursamhällen. Sjöarna omges 
av breda bladvassbälten.  
 
Stadssjön utgör, tillsammans med Hälla- och Hamregölarna samt Hamreåns 
utloppsfåra ett intressant våtmarksområde som präglas av näringsrika 
vattenområden med frodig vegetation omgivna av mer eller mindre öppna 
strandkärr. Vattenvegetationen består av mängder hornsäv, sköldbladsmöja och 
trubbnate. Övriga vattenväxter är vattenpest, kransslinga, dyblad och lånke. 
(Länsstyrelsen Dalarna 1994)  
 
Karaktärsarter: Dyblad, ålnate och andra naten, andmat, stor andmat, vattenaloe, 
vattenbläddra, gul näckros, kransslinga. 
 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Naturtypen utgörs av gräsmarker utefter vattendrag norr om naturliga 
Norrlandsgränsen. De alluviala ängarna översvämmas periodvis under 
sommarhalvåret. Typen har ofta använts som slåttermarker (s.k. raningar) och slås 
även idag på vissa håll. Naturtypen omfattar sådana marker som ännu ej vuxit igen 
med träd- eller buskvegetation.  
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Vegetationen i området är överlag frodig med mer eller mindre öppna strandkärr. 
Stadssjön bildar med Sörbogrundet ett stort sammanhängande område med öppna 
marker. (Länsstyrelsen Dalarna 1994) 
 
Karaktärsarter: Brunrör, norrlandsstarr, vasstarr, liljekonvalj, tuvtåtel, blåtåtel, 
stagg, daldockor, grendunört och lappelm. 
 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Naturtypen alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade utgörs av naturliga 
tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller gråal i låglänta områden och 
längs vattendrag. Jordarna är rika på alluviala avlagringar och är vid lågvatten väl 
dränerade.  
 
Områdena runt Stadssjön utgörs av fjärdsediment/ishavssediment (Björklund 
1973). Den beskogade marken i området består av videbuskage samt asp-, björk-, 
vide- och gråalskog. Vissa bestånd har hunnit växa sig grova och i vissa områden 
finns även gott om död ved. (Länsstyrelsen Dalarna 1994) 
 
Delar av Stadssjön är undersökta med avseende på dess höga värde som biotop för 
den vitryggiga hackspetten. (Forslund 1989) 
 
Karaktärsarter: Klibbal, gråal, ask, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, strätta, 
bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, svalört, 
strandklo, skogslysing, skogsskräppa, brännässla, sjöfräken, kärrfräken och  
 
 
Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, 2003b och 2003c). 
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Reglering av sjöns vattennivå kan resultera i sänkta eller höjda, och oftast 
utjämnade, vattenståndsamplituder vilket kan leda till ökad igenväxning och andra 
”eutrofieringssymptom”, försumpning eller erosion i strandlinjen.  
 
Ökat läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda 
en eutrofieringen (övergödningen).  
 
Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion samt läckage av 
växtnäring och bekämpningsmedel. Regelbunden rensning av diken kan orsaka 
grumling.  
 
Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar 
igenväxningstakten i strandzonen. Barrskog i anslutning till sjötypen är ej naturligt 
förekommande.  
 
Vattenuttag under lågflödesperioder kan innebära kraftigt sänkta vattennivåer, 
temperaturhöjning och syrgasbrist.  
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Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/ eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns 
naturliga produktionsförmåga.  
 
Exploatering av strandområdet utgör ett hot mot naturtypen.  
 
Vägar/ järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms. 
Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder. 
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a 
humusämnen och partiklar. Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemi och 
förändrar landskapsbilden.  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet. 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Utebliven eller olämplig skötsel kan utgöra ett hot mot naturtypen (på grund av 
ändrad markanvändning, nedläggning av jordbruk m.m.). Minskat eller upphört 
bete leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den 
hävdgynnade floran och faunan.  
 
Tillskottsutfodring till betesdjur i området 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 kan utgöra 
ett hot mot naturtypen.  
 
Utebliven vårflod innebär ett hot mot naturtypen.  
 
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.  
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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.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Hovranområdet är utpekat som CW-område med avseende på områdets betydelse 
som rast- och häckningslokal för fåglar (Naturvårdsverket 1989). Stadssjön, beläget 
inom CW-området, ägs idag av Hedemora kommun. Hedemora kommun kommer 
inom en snar framtid att bilda naturreservat av området.  
 
Skog 
Skogsbruk utgör ett hot mot vissa naturtyper och bör inte bedrivas inom 
reservatet. 
 
Hävd av öppna marker 
Utan hävd hotar öppna marker att växa igen. Hävd kan vara aktuellt i 
området. 
 

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

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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