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Namn: Slogmyrloken 

Kommun: Falun 

Områdeskod: SE0620291 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bolag; Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 56 

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

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 4 7 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  

kärr och gungflyn 17 30 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1166 Större vattensalamander 
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Beskrivning av området 
Området utgörs av två små tjärnar med mellanliggande våtmarker och barrskog. 
Terrängen som omger tjärnarna är blockig och genomkorsas av en skogsbilväg. De 
omgivande skogarna är talldominerade. Beståndet norr om Slogmyrloken har en 
ålder av 140 år, medan beståndet söder om var 99 år enligt uppgifter från 
markägaren (Jons 2002).  
 
Den större av de två tjärnarna, Slogmyrloken, omges på den sydvästra sidan av ett 
flackt område som ofta översvämmas under våren. Namnet på tjärnen antyder att 
det tidigare troligen bedrivits någon form av myrslåtter här. Detta flacka område är 
i dag till stora delar bevuxet med vass (Phragmites australis).  
 
Slogmyrloken saknar synligt utlopp och dess vattennivå som kan variera kraftigt 
styrs troligen av grundvattnets fluktuationer. Trots att tjärnen är grund och 
vattennivån varierar kraftigt så finns här ruda (Carassius carassius). Den mindre av 
de två tjärnarna är dock troligen fisktom. Förutom vass och starr (Carex spp.) längs 
stränderna så förekommer ganska sparsamt med vattenvegetation i tjärnarna. 
(Lundvall 2004 muntl.) 
 
Områdets största värde ligger i förekomsten av större vattensalamander. 

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. 
 
Arter 
Habitatdirektivsarten större vattensalamander (Triturus cristatus) skall finnas kvar i 
området och inte minska i antal eller utbredning. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska vara minst 4 hektar.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
• Habitatdirektivsarten större vattensalamander skall finnas kvar i området. 
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7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska vara minst 17 hektar.  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, vass, 

eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (ange arter) ska förekomma i minst 60% av 

provytorna. (Typiska arter: guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, 
kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa)  

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-c). 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Tjärnarna som huvudsakligen omges av starr (Carex spp.) har i övrigt sparsamt 
med vattenvegetation som består bl.a. av olika nateväxter (Potamogeton spp.), 
bläddror (Utricularia spp.) och igelknoppar (Sparganium spp.), men även vit 
näckros (Nymphea sp.) förekommer (Lundvall 2004 muntl.). Ett vattenprov från 
Slogmyrloken från försommaren år 2000, visar att vattnet är färgat (90 mgPt/l) men 
inte speciellt surt (pH 6,2) (Länsstyrelsen Dalarna 2004 opubl.). 
 
Slogmyrloken saknar synligt utlopp och dess vattennivå styrs troligen av 
grundvattnets fluktuationer. Maxdjupet vid normalt till hög vattennivå är inte mer 
än en dryg meter. Vid normal vattennivå har tjärnens vattenspegel en yta av ca 3 – 
3,5 ha. Vid hög vattennivå översvämmas ett ca 1,5 - 2 ha stort vassbälte intill den 
sydvästra delen av tjärnen. Torra somrar kan vattennivån sjunka så mycket att 
vattendjupet blir bara några decimeter och vattenspegeln kan då krympa till en 
storlek av endast ca 0,5 ha.  
 
Denna dynamik där stora områden regelbundet översvämmas och ibland nästan 
torkar ut skapar mycket speciella livsbetingelser för både djur och växter. Troligen 
finns här många intressanta arter utöver de som är kända idag. 
 
Tjärnarna hyser förekomster av flera arter groddjur; Större (Tritus cristatus) och 
mindre vattensalamander (Tritus vulgaris) (Länsstyrelsen Dalarna 2000 opubl.), 
samt vanlig groda (Rana teporaria) och -padda (Bufo bufo) (Lundvall 2004 muntl). 
Trots det ringa vattendjupet i Slogmyrloken och de återkommande 
torksituationerna, så förekommer det ruda (Carassius carassius) här. Fiskarna är 
troligen ursprungligen utplanterade, men beståndet har lyckats överleva trots att det 
kollapsat flera gånger de senaste årtiondena (Lundvall 2004 muntl). Den mindre 
tjärnen är sannolikt fisktom då ingen fångst erhölls vid mjärdfiske ett år i mitten av 
1990-talet, trots att fisket pågick i flera veckor (Lundvall 2004 muntl.). 
 
Ett tranpar (Grus grus) håller sedan många år till vid Slogmyrloken, tillsammans 
med ett par av sångsvan (Cygnus cygnus) och flera andra arter andfåglar (Lundvall 
2004 muntl.) 
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7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Naturtypen består av öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. I Slogmyrloken utgörs ca 
17 ha av denna naturtyp. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

1166 Större vattensalamander 
Den större vattensalamandern leker på våren i små till medelstora, permanenta 
vattensamlingar, som kan vara gårds- och branddammar, grusgropar, lertäkter, 
naturliga kärr, hällkar, avsnörda kustvikar samt skogstjärnar. Det är ovanligt att 
vattnen är mindre än 10 m i diameter och grundare än 0,5 m. Att vattnet är 
permanent är viktigt för den långa larvutvecklingen. Större vattensalamander är 
snäv i val av lekmiljö. Ofta finner man den i dammar utan att konstatera att 
reproduktion förekommer där, och dessa miljöer tycks användas endast som 
tillfälliga rastlokaler.  
 
Lekvattnen bör vara fiskfria eftersom larverna är utsatta för en kraftig predation 
från fisk. De bör också helst ha en viss vegetation och bör ej vara för sura (pH 5,0). 
Lekvattnen bör vara solbelysta så att de blir isfria tidigt på våren och håller en hög 
temperatur långt in på hösten. Svala och skuggade vatten med låga pH-värden eller 
höga koncentrationer av kväve (över 0,13 mg nitrat/l; över 0,25 mg ammonium/l) 
tycks undvikas i reproduktionssammanhang. Flertalet av de svenska lekvattnen har 
hög mångfald av ryggradslösa djur och ofta även av vattenväxter. I bl.a. mellersta 
och norra Värmlands skogsbygder förekommer emellertid arten i flera dystrofa 
tjärnar som delvis omges av vitmossegungfly (Sphagnum) samt äldre 
granblandskog.  
 
Gemensamt för dessa vatten är dock att de ej är för sura (pH minst 5,0), att de blir 
tidigt uppvärmda samt att de saknar fisk och därmed har ett rikt utbud av lämplig 
föda (evertebrater). Med undantag för lek- och larvperioden lever den större 
vattensalamandern på land och de tycks vara mycket specifika i val av landmiljö. 
Djuren håller till under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under 
mossbeklädda stenar och i blockterräng, vanligen i fuktig huvudsakligen 
lövdominerad skog, men påträffas sällsynt även på öppen mark som t.ex. i fuktiga 
hagar med högvuxet gräs eller på vägar under vandring. Kravet på landmiljöer, fria 
från mänsklig påverkan, gör arten extra känslig för störningar, exempelvis 
avverkning av gammal lövdominerad skog. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Vid identifiering och bedömning av hoten mot ett sjö- eller vattendragsområde är 
det viktigt att beakta att inte endast verksamheter som bedrivs i eller i direkt 
anslutning till det utpekade Natura 2000-området, kan utgöra hot mot livsmiljön. 
För vissa påverkande verksamheter måste hela avrinningsområdet för Natura 2000-
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området beaktas vid bedömning av om verksamheterna kan hota eller påverka 
området. 
 
Effekter från exempelvis utsläpp, erosion (grumling) eller förändringar av 
flödesmönster förs med yt- eller grundvatten nedströms och kan så småningom nå 
det utpekade området.  
 
Effekterna av påverkan som inte sker i direkt anslutning till det utpekade området 
varierar dock. Här spelar avståndet från det utpekade sjö- eller vattendragsområdet, 
roll för om effekterna av påverkan når det utpekade området, eller hur stor påverkan 
blir. 
 
De hot som är av global karaktär, till exempel klimatförändringar och atmosfäriskt 
spridda miljöbelastningar kan inte lösas genom regleringar av verksamheter i eller i 
områdets närhet, utan måste lösas med politiska medel.  
 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-c). 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi och struktur 
i strandzonen, kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av organiskt material.  
 
Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning 
och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen.  
 
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.  
 
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.  
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a 
humusämnen och partiklar. Kan medföra grumling och igenslamning av bottnar.  
 
Försurning – antropogen belastning av försurande ämnen kan innebära en onaturlig 
sänkning av sjöns pH. 
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag.  
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Vid vägunderhållsarbeten intill Slogmyrloken måste speciell hänsyn visas, annars 
riskerar de speciella hydrologiska förhållandena (med bl.a. stora 
vattenståndsfluktuationer) i Slogmyrloken att påverkas. Grävning kan orsaka 
oavsiktlig dämning eller dränering av tjärnen eftersom den saknar synligt utlopp 
(tjärnen avvattnas dock mot vägen). 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande 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.  
 
Torvbrytning är ett stort 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.  
 
Ökad våtdeposition av kväve gör att habitatets vegetationssammansättning 
förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och 
träd ökar.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
Igenväxning av habitatet pga markavvattning och kvävedeposition kan innebära att 
proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt förändras och på 
sikt kan habitatet övergå till trädklädd myr 91D0. 

1166 Större vattensalamander 
Habitatförstöring anses utgöra den främsta orsaken till artens observerade 
minskning. Många leklokaler försvinner genom igenläggning av dammar, dikning 
och dränering.  
 
Arten är känslig för försurning och försvinner ofta när pH understiger 5,0. Höga 
nitrithalter eller låg alkalinitet medför att lekdammarna blir obrukbara för arten.  
 
Inplantering av fisk medför starkt försämrad nyrekrytering.  
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Barrskogsplantering runt annars lämpliga lekvatten medför bl.a. beskuggning som 
fördröjer eller omintetgör överlevnadsmöjligheterna för larverna.  
 
Inom vissa regioner kan fragmentering vara ett problem då arten har en begränsad 
spridningsförmåga. I England har föreslagits dammtätheter om minst 0,7 dammar 
per kvadratkilometer. Goda förutsättningar för långsiktig överlevnad nås dock först 
vid dammtätheter närmare 4 dammar/km2. Mycket pekar på att den större 
vattensalamandern kräver fungerande metapopulationsdynamik för långsiktig 
överlevnad i ett givet område. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Den skogsmark som finns i området bör undantas från skogsbruk, alternativt brukas 
på ett sådant sätt att en betydande del av skogsmarken alltid är skogbevuxen. 
Tillgången på död ved bör bibehållas eller öka. Användning av tunga fordon bör 
undvikas inom området. Även angränsande skogsmark bör brukas på ett sådant sätt 
att huvuddelen alltid är skogbevuxen.  
 
I Slogmyrloken förekommer ruda som ursprungligen troligen är inplanterad, när är 
dock oklart (Lundvall 2004 muntl.). Trots fiskförekomst så tycks salamandrarna 
klara sig i tjärnen även om rudorna sannolikt har en negativ inverkan på 
groddjurens reproduktion. Att försöka få bort rudan från Slogmyrloken är önskvärt 
men troligen lönlöst. Möjligen kan flera torrår efter varandra, eller en fullständig 
uttorkning av tjärnen göra att rudan dör ut av sig självt. Rudan har dock lyckats 
överleva trots flera extrema torksituationer de senaste årtiondena. 

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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