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

SE0620160 Kungsgårdsholmarna 
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Namn: Kungsgårdsholmarna 

Områdeskod: SE0620160 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga; Sveaskog AB 

Areal (ha): 300 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % avyta 

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller  
annuell vegetation på exponerade stränder  81 27 

6450 Nordliga boreala alluviala ängar 39 13 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 96 32 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Vid Kungsgårdsholmarna har stora sedimentmängder avsatts i ett s.k. glacialt 
överfördjupat bäcken. Materialet har transporterats med dalälven, avlagrats i detta 
bäcken och byggt upp det nuvarande utseendet med öar, restlevéer och restsjöar. 
Vid högvatten har älven flera fåror i området. Sedimentationsprocesser, erosion och 
omlagring gör att området ständigt förändras. Sandön är den största av 
Kungsgårdsholmarna som endast har en mycket smal förbindelse mot fastlandet i 
väster. Holmen är ca 35 ha stor och utgörs av flera olika naturtyper. Den har en 
lång brukningshistoria med både jordbruk och skogsbruk. Flera små våtmarker, 
mader, som påverkas av Dalälvens vattenståndsvariationer är djupa, grunda flikar i 
fastmarken. På fastmarken utgörs en stor del av ädellövskog med flera riktigt grova 
ekar. Skogsbruket har tidigare använt delar av Sandön som försöksområde, vilket 
bl.a. har resulterat i plantering av gran och hybridasp. På senare år har 
restaureringsförsök gjorts på några ytor. Strandvegetationen med mader och 
översvämningsområden är värdefull liksom skogsbestånd med stor lövinblandning, 
framför allt ek. Både fåglar och insekter hittar förnämliga biotoper i området. 

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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder 
• Arealen oligo-mesotrofa sjöar etc. ska vara minst 81 hektar.  
• Siktdjupet ska vara minst x meter.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska förekomma i minst x % av 
provytorna. Djuputbredning ska överstiga x m. 

 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
• Arealen nordliga boreala alluviala ängar ska vara minst 39 hektar.  
• 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 
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• Arealen alluviala skogar etc. ska vara minst 96 hektar.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst x (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 2003, 2003a, 2003b). 
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder 
Kungsgårdsholmarna omges nästan helt av Dalälvens svagt näringsrika vatten. 
Stränderna är närmast området grunda och utgörs av små våtmarker. 
Bottenvegetationen består av akvatiska arter som strandpryl och braxengräs samt av 
annueller på blottlagda strandzoner.  
 
Karaktärsarter: Strandpryl, bäcknate, löktåg, nålsäv, borstsäv, klotgräs, 
dvärgigelknopp, vägtåg, ävjebrodd, strandranunkel och slamkrypearter. 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Längs stränderna finns flera små våtmarker, mader, som påverkas av Dalälvens 
vattenståndsvariationer. Dessa våtmarker är djupa, grunda flikar i fastmarken 
Våtmarkerna är bevuxna med starr. De alluviala ängarna översvämmas periodvis 
under sommarhalvåret. Ängarna har förr troligen använts som slåttermarker.  
 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Strandskogarna ärlåglänta och tidvis översvämmade av Dalälvens vår och 
höstfloder. Trädskiktet utgörs av ek, lönn, klibbal och gråal. Jordarterna består av 
alluviala avlagringar som vid lågvatten är väl dränerade.  
 
Karaktärsarter: Klibbal, gråal, ask, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, strätta, 
bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, svalört, 
strandklo, skogslysing, skogsskräppa, brännässla, sjöfräken, kärrfräken och  
flera starrarter. 

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 2003, 2003a, 2003b) 

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation 
på exponerade stränder  
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Avverkning av strandskog förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och 
ändrad tillförsel av större organiskt material. Reglering kan medföra onaturliga 
vattennivåer och fluktuationer. Onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, 
och/eller igenväxning i strandzonen.  
 
Exploatering av strandområden medför avverkningar och förändingar av hydrologi. 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar. 

 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Förändrad vattenregim i intilliggande vattendrag (Dalälven) förändrar hydroligin 
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 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
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 intilliggande vattendrag 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 
Området är till större delen riksintresse för naturvård. Större delen av området äger 
skydd för landskapsbilden enligt NVL 19 §, äldre lydelse. Området omfattas av 
NRL 4 kap 2 §. Inom områdets södra delar finns naturreservatet Herrön. 
 
För att få ett varaktigt skydd bör hela området skyddas som naturreservat. Flera av 
de stora ekarna måste friställas. Det stora beståndet av ekar måste få en chans att 
etablera sig, vilket sker genom successiv avveckling av granbestånden. 
Hybridaspbeståndet bör också på något sätt avvecklas successivt, då det inte verkar 
ha någon ekologisk funktion. (Barken har ingen påväxt av epifyter, vilket ett 
normalt bestånd av Populus tremula skulle ha vid den här dimensionen). Troligen 
måste aspbeståndet avvecklas genom ringbarkning, eftersom den annars slår 
rotskott (om den reagerar som övriga släktet av populus). 

Bevarandestatus idag  
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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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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE06200160 Kungsgårdsholmarna

 

 


