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

SE0620107 Sångån 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                                  Areal(ha) % av yta 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 102,5 50 
 
Ovanstående uppgifter, som tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000 för detta område, 
har visat sig vara felaktiga. Bevarandeplanen som följer har skrivits utifrån de nya uppgifter vi 
har om detta område. Ytterligare ändringar kan bli aktuella efter att basinventeringen 
genomförts. 
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Namn: Sångån 

Kommun: Leksand 

Områdeskod: SE0620107 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 205 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                                  Areal(ha) % av yta 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 6 0,03 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1029 Flodpärlmussla 

1163 Stensimpa 

Beskrivning av området 
Området omfattar delar av Sångenåsen, Sångån och dess närmaste omgivning samt sjön Sången 
och vattendraget mellan Gysjön och Sången. 
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Sångån är ca 4,5 km lång och rinner mellan sjön Sången och Flosjön. På den sträckan faller ån ca 
55 m. Den översta kilometern av ån domineras av lugnflytande partier, medan den senare faller 
ganska brant. Åns omgivningar domineras av barrskog, främst tall, medan det i kantzonen främst 
förekommer björk, al och brakved (Eriksson mfl. 1998). 
 
Sångån hyser ett av länets största bestånd av flodpärlmussla (�10 000 st) och 
musselpopulationen har bedömts vara skyddsvärd (Eriksson mfl. 1998). Musslorna förekommer 
huvudsakligen på en sträcka av 2,8 km i åns nedersta del. Även i den relativt korta (500 m) 
Gysjöbäcken finns ett fint bestånd av flodpärlmussla. En inventering år 1992 uppskattade antalet 
musslor i bäcken till ca 1 000 st (Leander 1992 opubl.). 
 
Sångåns krävande sötvattenfauna indikerar ett rent, syrerikt och icke försurat vatten. Öring finns 
i hela vattensystemet och flodpärlmusslan har en av länets rikaste förekomster i Sångån. Området 
är även utpekat som riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket 1991). 

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. 
 
Habitatdirektivsarten Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) skall finnas kvar i området 
och inte minska i antal eller utbredning. Även habitatdirektivsarten Stensimpa (Cottus gobio) ska 
finnas kvar i området. 

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

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 2003b). 
 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
Sångån är ca 4,5 km lång och rinner mellan sjön Sången och Flosjön. På den sträckan faller ån ca 
55 m. Den översta kilometern av ån domineras av lugnflytande partier, medan den senare faller 
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ganska brant. Åns omgivningar domineras av barrskog, främst tall, medan det i kantzonen främst 
förekommer björk, al och brakved (Eriksson mfl. 1998). 
 
Sångån hyser ett av länets största bestånd av flodpärlmussla (�10 000 st) och 
musselpopulationen har bedömts vara skyddsvärd (Eriksson mfl. 1998). Musslorna förekommer 
huvudsakligen på en sträcka av 2,8 km i åns nedersta del. Även i den relativt korta (500 m) 
Gysjöbäcken finns ett fint bestånd av flodpärlmussla. En inventering år 1992 uppskattade antalet 
musslor i bäcken till ca 1 000 st (Leander 1992 opubl.). Enligt Jakob Bergengren (2004 muntl.) - 
en av de som var med vid inventeringen år 1992, så hittades det rikligt med riktigt små musslor.  
 
Gysjöbäcken nyttjas av storvuxen sjölevande öring för lek och uppväxt.  
 
Fjorton vattenprov tagna mellan åren 1982 – 2000 visar att vattnet i Sångån är klart (20 – 45 
mgPt/l) och inte surt (pH-värde: 6,4 – 7) med en medelgod buffertförmåga (alkalinitet: 0,06 – 
0,11 mekv/l) (Länsstyrelsen 2004 opubl.). 
 
Sjön Sången är reglerad enligt vattendom AD90/1943. Dämningsamplituden är 1,5 m och under 
dammens påfyllnad skall det alltid framsläppas en mängd av 0,04 m3/s, vilket svarar för normal 
lågvattenmängd. Vidare anger vattendomen att det skall inplanteras 5 000 öringyngel eller 
motsvarande kvantitet ettåriga öringar i Sångån eller närbelägna områden. Utplanteringar av 
öring har sannolikt skett i början och mitten av 1990-talet i Gysjön, Sången och Sångån 
(Länsstyrelsen Dalarna 1993, -94, -96). Det finns en fisktrappa vid Sångens utlopp, byggd i trä 
under mitten av 1990-talet. Hur god dess funktion är eller i vilken utsträckning den nyttjas är ej 
känt. Vid en inventering år 2003 bedömdes vandringsbarheten i fisktrappan vara partiellt 
framkomlig för öring (Asp 2003 opubl.). 
 
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.  
 
1163  Stensimpa 
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Stensimpan lever stationärt under stenar och grus på grunt vatten i sjöar, älvar, bäckar och i 
bräckt vatten. Arten vill ha klara och syrerika vatten. Födan utgörs av dagslände- och 
mygglarver, maskar och kräftdjur.  
 

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 Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003a & b). 
 
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.  
 
Nuvarande vattendom (AD90/1943) och dess efterlevnad (reglering) kan utgöra ett hot mot 
Sångån.  
 
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.  
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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.  
 
Den i vattendom (AD90/1943) fastslagna kompensationsåtgärden att årligen utplantera öring i 
Sångån eller närliggande områden, kan utgöra ett hot om den utförs på ett olämpligt sätt eller 
med en olämplig fiskstam. 
 
Överfiske  
 
Exploatering. Byggande av bostäder och anläggningar inom vattenområdet kan innebära ökade 
krav på översvämningsskydd.  
 
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.  
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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.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida 
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering som påverkar den för flodpärlmussellarverna 
nödvändiga värdfisken öring.  
 
Den i vattendom (AD90/1943) fastslagna kompensationsåtgärden att årligen utplantera öring i 
Sångån eller närliggande områden, kan utgöra ett hot om den utförs på ett olämpligt sätt eller 
med en olämplig fiskstam. 
 
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.  
 
Nuvarande vattendom (AD90/1943) och dess efterlevnad (reglering) kan utgöra ett hot mot 
Flodpärlmusslans fortplantning och fortlevnad Sångån.  
 
 
Avverkning av trädridåer vid vattendrag leder till ändrade instrålningsförhållanden, vilket har en 
direkt negativ inverkan på såväl öringen som musslorna.  
 
Eftersom sjöarna Sången och Gysjön fungerar utjämnande och buffrande mot flera former av 
påverkan på Sångån respektive Gysjöbäcken, så utgörs de största hoten mot flodpärlmusslorna i 
Gysjöbäcken och Sångån av aktiviteter som utförs i avrinningsområdet nedströms respektive sjö.  
 
Eriksson mfl. (1998) anger skogsbruk, den dominerande markanvändningen i avrinningsområdet, 
som det sannolikt största hotet mot flodpärlmusslorna i Sångån. Hur regleringen av flödet från 
Sången till Sångån (vattendom: AD90/1943) sköts torde dock vara av stor betydelse för 
musslorna i ån. 
 
Korsande vägar eller vägavsnitt som ligger nära vattendragen och deras biflöden nedströms 
Gysjön respektive Sången utgör ett hot mot området. I nuläget finns minst fyra vägar som korsar 
vattendragen Sångån och Gysjöbäcken eller något av deras biflöden nedströms Gysjön eller 
Sången. En av dessa korsar huvudvattendraget Sångån och en korsar Gysjöbäcken. 
 
Vid vägarbete inom Sångåns avrinningsområde nedströms Gysjön och Sången 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 Gysjöbäcken och Sångån eller biflöden nedströms Sången 
utgör ett hot mot Sångån 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 Gysjöbäcken eller Sångåns huvudfåror nedströms Gysjön 
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respektive Sången bör dock över huvud taget förekomma.  
 
Bad och diskning direkt i Gysjöbäcken, Sångån eller i Gysjön och Sången nära deras utlopp, med 
användning av tvål, schampo eller diskmedel bör inte förekomma. I dag finns inget 
permanentboende eller fritidsbebyggelse längs Gysjöbäcken, Sångån eller nära utloppen vid 
Gysjön och Sången. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Länsstyrelsen bör se över och utvärdera behovet av omprövning av vattendomen (AD90/1943) 
för dammen i Sångens utlopp. 
 
Samråd bör ske med Leksand-Insjöns fiskevårdsområdesförening 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).  
 
Behov och förutsättningar för anläggande av lekbottnar/grusbäddar som gynnar reproduktion av 
öring och musslor bör undersökas. Eftersom Sångån även är flottledsrensad bör behovet av 
återställningsåtgärder i detta hänseende undersökas. Asp (2003 opubl.) anser att Sångån på vissa 
sträckor är kraftigt flottledsrensad och att den i viss mån har restaurerats, men att 
restaureringsåtgärderna är alldeles för bristfälliga. 
 
Trummor vid korsande vägar bör på sikt bytas till halvtrummor eller broar för att underlätta 
vandring av öring och spridning av flodpärlmussla. 
 
Fritidshusägare bör informeras och ges rekommendationer för användning av rengöringsmedel 
vid tvätt och bad i Gysjön, Sången och Sångån. 
 
Kartläggning av skoterleder och stigar samt anläggning av broar där dessa korsar området eller 
biflöden nedströms Gysjön och Sången bör ske. 
 
Konstruktion bör ske av genom- och översilningszoner i samband med att väg- och skogsdiken 
mynnar till vattendrag i Sångåns vattensystem nedströms Gysjön. 

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. 

Referenser 
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Naturvårdsverket 2003b. 1029 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Natura 2000, 

Art- och naturtypsvisa vägledningar. 2003-04-16. 
 

David Lundvall



Sångån 
Natura 2000 kod SE0620107 

Diarienr: 511-08011-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 10 

 
 

�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.
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Koordinater angivna i rikes nät0 1000 2000 meter

 


