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

SE0620259 Gönan 

Areal:   87 ha 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell  
 vegetation på exponerade stränder 60,3 70 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 25,8 30 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. Ett förslag till ny 
gräns har nu tagits fram. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. 
Ovanstående uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På detaljkartan i 
slutet av dokumentet finns såväl den gällande gränsen som det nya förslaget.  
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Namn: Gönan 

Kommun: Vansbro/Leksand 

Områdeskod: SE0620259 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden :  Bergvik Skog AB 
 
Areal (ha): 86,1** 

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

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell  
 vegetation på exponerade stränder 62,5 72,5** 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 10,1 11,7** 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1029 Flodpärlmussla 
 
**enligt det nya gränsförslaget 
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Beskrivning av området 
Området utgörs av vattendraget Gönan och Gösjön samt en zon med 20 – 120 m bredd kring 
Gösjöns norra-, södra- och västra strand, samt en 20 – 40 m bred zon kring Gönan längs 
vattendragets från utloppet från Gösjön och ca 500 m nedströms (inom Leksands kommun). 
 
Gönan är ett relativt opåverkat vattendrag som till exempel inte nyttjats för flottningsändamål 
och därför inte heller har rensats, vilket är mycket ovanligt för regionen. Vattnet är klart, 
vattenfåran har en medelbredd av ungefär 5 m och karaktäriseras av en grovblockig 
bottenstruktur (Lundvall och Fellbrink 2003). Vattendraget försörjs huvudsakligen med vatten 
från den uppströms liggande Gösjön som fungerar som ett stabiliserande utjämningsmagasin, 
både vattenkemiskt och flödesmässigt. Klart vatten och en stabil flödes– och vattenkemisk 
miljö är förutsättningar för långsiktig överlevnad av flodpärlmusslan (Margaritifera 
margaritifera) som här förekommer i ett relativt stort och förhållandevis livskraftigt bestånd.  
 
Några arter förutom flodpärlmussla som förekommer i Gönan är öring (Salmo trutta), elritsa 
(Phoxinus phixinus) och flodkräfta (Astacus astacus) (Lundvall & Fellbrink 2003). 

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 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) skall finnas kvar i 
området och inte minska i antal eller utbredning. 
 
3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder  
• Arealen oligo-mesotrofa sjöar etc. ska vara minst 60 hektar.  
• Siktdjupet ska vara minst x meter.  
• Täckningsgrad av vass eller flytbladsväxter är högst x %.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (ange arter som finns i objektet) ska förekomma i 
minst 75% av provytorna. Djuputbredning ska överstiga x m. 

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor  
• Arealen vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor ska vara minst 10 

hektar.  
• Totalfosfor och pH-värde ska uppfylla minst tillståndsklass 2 (NV00).  
• Bottenfauna skall ha minst tillståndsklass 2 (NV00).  
• De typiska fiskarterna (ange arter som finns i objektet) ska finnas med minst x individer 

och minst x % av fångsterna ska utgöras av yngel yngre än 1 år.  
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Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är nedanstående fakta om arter/livsmiljöer hämtade ur 
Naturvårdsverkets vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003a-c). 
 

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder 
Naturtypen består av näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar upp till fjällen. Stränderna är 
grunda, ibland betespräglade. Vegetationen 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.  

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Gönan är ett relativt opåverkat vattendrag som till exempel inte nyttjats för flottningsändamål 
och därför inte heller har rensats, vilket är mycket ovanligt för regionen. Vattnet är klart, 
vattenfåran har en medelbredd av ungefär 5 m och karaktäriseras av en grovblockig 
bottenstruktur (Lundvall och Fellbrink 2003). Vattendraget försörjs huvudsakligen med vatten 
från den uppströms liggande Gösjön som fungerar som ett stabiliserande utjämningsmagasin, 
både vattenkemiskt och flödesmässigt. Klart vatten och en stabil flödes– och vattenkemisk 
miljö är förutsättningar för långsiktig överlevnad av flodpärlmusslan (Margaritifera 
margaritifera) som här förekommer i ett relativt stort och förhållandevis livskraftigt bestånd.  
 
Några arter förutom flodpärlmussla som förekommer i Gönan är öring (Salmo trutta), elritsa 
(Phoxinus phixinus) och flodkräfta (Astacus astacus) (Lundvall & Fellbrink 2003). 
 
 
1029 Flodpärlmussla 
 
Habitat  
Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller grusbottnar och 
tillräckligt hög strömhastighet för att igenslamning inte skall ske.  
 
Biologi  
Mussellarverna (glochidierna) lever upp till 10 månader som parasit på gälarna hos öring eller 
lax. Lokal reproduktion av värdfiskbestånden är därför betydelsefull, särskilt eftersom det 
framför allt är ung öring som fungerar som värd.  
 
För att kunna tillväxa måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller grusbotten 
som genomströmmas av friskt vatten, så att musslan kan andas och filtrera näring. Efter några 
år börjar musslorna sticka upp ur bottensubstratet. Flodpärlmusslan blir vanligen könsmogen i 
15–20-årsåldern.  
 
Spridningsförmåga  
Spridning sker inom det aktivitetsområde som utnyttjas av småöringar, särskilt viktig är 
spridningen uppströms. Vandringshinder kan omöjliggöra återetablering av en utgången lokal 
population. Spridning sker normalt sett ej mellan vattensystem.  
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
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-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. 
Utplantering av främmande arter eller stammar kan utgöra ett hot även om det utförs utanför 
Natura 2000-områdets avrinningsområde, eftersom dessa i vissa fall kan sprida sig uppströms. 
 
Effekterna av påverkan som inte sker i direkt anslutning till det utpekade området varierar 
dock. Här spelar avståndet från det utpekade sjö- eller vattendragsområdet, liksom 
omsättningstider i uppströms liggande sjöar, m m, 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 nedanstående fakta om hotbilder för arter och livsmiljöer hämtade 
ur Naturvårdsverkets vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003a, b, c). 
 

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.  
 
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.  
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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 riskerna för onaturlig sänkning av sjöns pH.  
 

3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Reglering av vattenföringen; småskalig utbyggnad i kvarvarande oreglerade 
vattendragssträckor eller fortsatt/ökad påverkan i redan reglerade vatten, t ex sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik, 
fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, torrläggning 
av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden.  
 
Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning, 
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Mark-
avvattning/skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Båda ingreppen kan orsaka 
grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön.  
 
Jordbruk; intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion/grumling samt läckage av 
närings- och bekämpningsmedel. Upphörd hävd och/ eller skogsplantering av strandnära 
ängar och mader ökar igenväxningstakten i strandzonen.  
 
Kanalisering, fördjupning och invallning för att förhindra översvämning. Minskade 
vattenståndsvariationer och jämnare flöde orsakar mer ensartade botten och strandmiljöer och 
minskar förutsättningarna för arter som är beroende av naturlig flödesdynamik.  
 
Vattenuttag under lågflödesperioder (framför allt i jordbruksområden) innebär risk för 
uttorkning, förhöjda vattentemperaturer och syrgasbrist.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida 
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Överfiske  
 
Exploatering. Byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet kan innebära 
ökade krav på översvämningsskydd.  
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Vägar/järnvägar och skogsbilvägar; anläggning, underhåll och trafik kan orsaka grumling 
och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag. Broar och vägtrummor kan utgöra 
vandringshinder och vara flaskhalsar vid höga flöden (med risk för utspolning av vägbankar 
mm).  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.  
 
Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, miljögifter 
(inklusive metaller) och eutrofiering.  
 
Kalkning av omgivande stränder och våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt 
sura (icke antropogent försurade) vattendrag påverkar förutsättningarna för de arter som är 
anpassade till naturligt sura förhållanden. 
 
 
1029 Flodpärlmussla 
Utebliven förökning utgör det viktigaste hindret för flodpärlmusslans fortlevnad. Ett bestånd 
kan dock överleva i många årtionden utan fungerande fortplantning eftersom en individs 
livslängd är ca 90 år, maximalt uppemot 250 år.  
 
Flodpärlmusslelokaler förstörs t.ex. vid vägbyggnation och körning med maskiner i eller nära 
vattendraget. Röjningar och sprängningar i vattendrag för vattenkraftsändamål skadar 
musselbiotoper. Även oförsiktighet vid återställningsarbeten kan utgöra ett hot.  
 
Försurningen skadar flodpärlmusslan dels genom försämrade betingelser för öring, dels 
genom effekter av minskad halt av för musslan tillgängligt kalk i vattnet. Musslor behöver 
kalk för att bilda sitt skal. Framför allt i sydvästra Sverige torde försurningen ha medverkat till 
att musselbestånd har slagits ut.  
 
Flodpärlmusslan är också känslig för andra typer av utsläpp som innebär en försämrad 
vattenkvalitet, inte minst eutrofiering. Igenslamning av bottnar p.g.a. vägarbeten, 
avverkningar, markberedning och dikning samt kalkning direkt på myrmarker utgör allvarliga 
hot.  
 
Vattenkraftsutbyggnad leder i regel till en kraftigt försämrad miljö för musslorna, bl.a. 
beroende på onaturlig vattenföring och att öringbestånden skadas och hindras från att vandra. 
Avverkning av trädridåer vid vattendrag leder till ändrade instrålningsförhållanden, vilket har 
en direkt negativ inverkan på såväl öringen som musslorna.  
 
Öringtätheten i Gönan är relativt låg, 5 – 11 ind/100m2 (Lundvall & Fellbrink 2003), vilket 
kan utgöra ett problem för flodpärlmusslans fortplantning i Gönan. En orsak till den låga 
öringtätheten skulle kunna vara förekomsten av mink i vattendraget (Lundvall muntl 2000).  
 
Eftersom Gösjön fungerar utjämnande och buffrande mot flera former av påverkan på Gönan, 
så utgörs de största hoten mot flodpärlmusslorna i Gönan av aktiviteter som utförs i dess 
avrinningsområde nedströms Gösjön.  
 
Korsande vägar eller vägavsnitt som ligger nära Gönan och dess biflöden nedströms Gösjön 
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utgör ett hot mot området. I nuläget finns endast tre skogsbilvägar som korsar vattendraget 
nedströms Gösjön, en korsar huvudvattendraget Gönan och två korsar ett mindre biflöde som 
mynnar i den nedre delen av Gönan. Vid vägarbete inom Gönans avrinningsområde 
nedströms Gösjön är det viktigt att åtgärder som minskar risken för grumling och 
vattenkemisk påverkan vidtas. Exempel på aktiviteter där extra hänsyn måste visas är t.ex. 
saltning, hyvling, beläggningsarbeten, dikesrensning eller anläggning av ny väg. En viktig 
åtgärd är att se till att inte diken inte mynnar direkt i vattendragen, utan i stället leds till ett 
översilningsområde som avvattnas mot vattendragen. 
 
Stigar och (skoter-) leder som korsar Gönan eller biflöden nedströms Gösjön utgör ett hot mot 
Gönan då de kan orsaka grumling (erosion) och att främmande ämnen (t.ex. olja, bensin) 
kommer ut i vattendraget vid passager. Broar bör anläggas vid sådana överfarter. 
 
Vid överfart över vattendrag med skogsmaskiner bör alltid mobila broar användas. Ingen 
överfart med skogsmaskiner över Gönans huvudfåra nedströms Gösjön bör dock över huvud 
taget förekomma.  
 
Bad och diskning direkt i Gönan eller i Gösjön nära dess utlopp, med användning av tvål, 
schampo eller diskmedel bör inte förekomma. I dag finns inget permanentboende eller 
fritidsbebyggelse längs Gönan eller nära Gösjöns utlopp. Dock finns en jaktkoja invid 
vattendraget, strax uppströms den enda väg som korsar Gönan. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Överenskommelser bör fattas med markägare om extra hänsyn i skogsbruket, så som till 
exempel att skyddszoner av skog utmed vattendraget sparas, och att körning i och direkt intill 
vattendraget i möjligaste mån undviks, vid skogsarbete. 
 
Fritidshusägare och andra berörda bör informeras och ges rekommendationer för användning 
av rengöringsmedel vid tvätt och bad i Gönan och i Gösjön nära dess utlopp.  
 
Kartläggning bör ske av skoterleder och stigar samt anläggning av broar där dessa korsar 
Gönan eller dess biflöden nedströms Gösjön. 
 
Konstruktion av genom- och översilningszoner i samband med att väg- och skogsdiken 
mynnar till vattendrag i Gönans vattensystem nedströms Gösjön. 
 
Minkjakt pågår och bör uppmuntras att fortsätta för att gynna öringen i Gönan. 
Förutsättningar för anläggande av lekbottnar/grusbäddar för öring och musslor bör 
undersökas. 
 
Samråd bör ske med Leksand-Insjöns och Järna fiskevårdsområdesföreningar för upprättande 
av fiskevårdsplan med fiskeregler och utplanteringsstrategi som verkar för gynnsam 
bevarandestatus för öring (& flodpärlmussla), samt verkar mot ett uppfyllande av uppställda 
miljökvalitetsmål (Länsstyrelsen Dalarna 2003).  

Bevarandestatus idag 
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Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder i hela  
området. 
 
1029 Flodpärlmussla  
 
Vid den senaste inventeringen av flodpärlmusslorna i Gönan 1996 (Olsson, opubl.) bedömdes 
ca 5 % av musslorna vara mindre än 6 cm. Detta indikerar att populationen är livskraftig. 
Dock hittades vid inventeringen ingen mussla som var mindre än 38 mm. För att kunna 
avgöra om gynnsam bevarandestatus råder i området krävs en basinventering och en 
standardiserad inventering av flodpärlmusselbeståndet. 

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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