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Namn: Koppången 

Kommun: Orsa 

Områdeskod: SE0620048 

Områdestyp/status: SCI/SPA 

Kommun Orsa 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 4408 

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

9010 *Västlig taiga 2116 48 
9050 Näringsrik granskog  88 2 
91D0 *Skogbevuxen myr 529 12 
7310 *Aapamyrar 529 12 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och    

intermediära kärr och gungflyn 1146 26 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A241 Tretåig hackspett 
A108 Tjäder 
A127 Trana 
A236 Spillkråka 
A038 Sångsvan 
A409 Orre 
A072 Bivråk 
A140 Ljungpipare 
A166 Grönbena 
A151 Brushane 
A220 Slaguggla 

Beskrivning av området 
Koppången är ett stort myrkomplex sammansatt av värdefulla backkärr, soligena 
kärr och välutbildade strängflarkkärr som bildar intressanta mönster på 
vattendelarna. Sluttande mossar ingår också i komplexet. På några ställen finns 
dödismorän vilket ger ett mosaikartat utseende med gott om små tjärnar och 
fastmarksholmar. (Löfroth 1994) 
 
Fält- och bottenskikt är ställvis fukthedsartat, med ljung som dominant. På några 
håll finns rikkärr med järnockra. Där växer odonvide, björnbrodd, tätört, 
slåtterblomma, gräsull och Kung Karls spira. Bland lavar återfinns ringlav, varglav, 
grenlav och violettgrå tagellav. Den sällsynta spatelvitmossan har hittats i området. 
(Löfroth 1994) 
 
Området har höga ornitologiska värden med häckande storspov, ljungpipare, 
gulärla, gluttsnäppa, brushane, trana, kricka och dalripa. Naturskog täcker stora 
delar av de trädklädda delarna. Fuktiga till blöta skogstyper med stor lövinslag är 
vanliga. (Löfroth 1994) 
 
Några äldre diken och gamla bombkratrar finns men annars är myren orörd. (Löfroth 
1994) 
 
Koppången är en mycket värdefull skogs-myrmosaik med flera representativa 
myrtyper. Området är ett högt värderat myrkomplex i region D. Floran och faunan i 
området har höga värden. (Löfroth 1994) 
 
Området är också uppskattat av friluftslivet med vandringsleder och 
hundspannsspår. 
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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 
basinventering. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka (varav x ha 

tallskog).  
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 

omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna 
9050 Näringsrik granskog • Arealen näringsrik granskog ska bibehållas 

• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna 

91D0 *Skogsbevuxen myr • Relationen död/levande ved ska utvecklas till minst 1/5.  
• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna. 
7310 *Aapamyrar • Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Täckningsgraden av 

hydromorfologiska strukturer så som tuvsträngar, 
mjukmattor och gölar ska bibehållas eller öka jämfört med 
tillståndet vid områdets utpekande. 

• Slitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. terrängkörning 
och vandringsstigar) är försumbart. 

• Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas 
populationer. 

7140 Öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och intermediära 
kärr och gungflyn 

• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Slitage till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. terrängkörning 

och vandringsstigar) är försumbart. 
• Ingen påtaglig minskning av de typiska arternas 

populationer. 
A241 Tretåig hackspett • Tretåig hackspett ska ha möjlighet att regelbundet häcka 

inom området 
A108 Tjäder • Området skall hysa minst x spelplatser för tjäder där >x 

individer spelar. Vidare skall området hysa minst y 
tjäderspelplatser 

A127 Trana • 30-40 % av områdets areal skall utgöra lämplig 
häckningsbiotop för trana, arealen av ingående 
våtmarkstyper ska bibehållas. 

A236 Spillkråka • Spillkråka ska regelbundet häcka i området 
A038 Sångsvan • Sångsvan ska regelbundet häcka i området 
A409 Orre • Området skall hysa minst x spelplatser för orre där >x 

individer spelar. Vidare skall området hysa minst y 
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orrspelplatser 
A072 Bivråk • Bivråk ska regelbundet häcka i området 
A166 Grönbena • Området skall utgöra lämplig häckningsbiotop för grönbena, 

dvs. täckningsgraden av gölar, strängar, tuvor och 
dråg.bibehålls. 

• Arten ska regelbundet häcka i området 
A140 Ljungpipare • Ljungpipare ska regelbundet häcka i området 
A151 Brushane • Brushane ska regelbundet häcka i området 
A220 Slaguggla • Slaguggla ska regelbundet häcka i området 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9010 *Västlig taiga 
Fuktiga skogstyper, delvis av ovanlig utformning, karakteriserar områdets skogar. 
På St Tunturiberget och norr om Flickeråsen växer en gles fjällskogsliknande 
granskog i en tjock, närmast torvbildande ljungmatta. Magra tallskogar, även dessa 
av ljungtyp, är vanliga på myrholmarna. I vissa sluttningar, t.ex. St Tunturibergets 
nordsluttning, växer reslig granskog. I övrigt är glesa sumpskogar, ofta med stort 
björkinslag, mycket vanliga. Nyupptagna hyggen saknas i det närmaste. I de 
naturskogsartade skogarna och på de gamla träden på myrarna påträffas en sällsynt 
och mycket skyddsvärd lavflora med bl.a. varglav, ringlav, grenlav och violettgrå 
tagellav. (Bratt 1990) 
 
Undergrupper:   
 
A. naturlig, gammal tallskog 
B. naturlig gammal granskog 
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. (Lundqvist 1997) 
 
9050 Näringsrik granskog 
Naturtypen utgörs av grandominerade skogar som är näringsrika och torra-blöta. 
Översilning kan förekomma. Fältskiktet är i huvudsak präglat av näringsrika 
förhållanden och är välutvecklat och artrikt. Det finns både en högört- och en 
lågörtvariant. Epifytfloran kan vara rik. Där grundvattenytan ligger högt och där 
genomsilning eller översilning av marken äger rum är faunan av ryggradslösa djur 
och floran särskilt rik. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli, 
naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Det ska finnas gamla träd 
och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Områden med stor 
artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas som 
näringsrik granskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett 
kontinuitetsbrott.  



 Koppången 
 Natura 2000 kod SE0620048 
 Diarienr: 511-3521-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 5 

 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
 
91D0 *Skogsbevuxen myr 
Naturtypen förekommer på myrar som är fuktiga – blöta med högt liggande 
grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga-intermediära. Fält- och 
bottenskiktet domineras av ris, halvgräs och vitmossor. Kantzonen mellan trädklädd 
fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som kräver båda 
miljöerna. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp och näringsförhållanden men 
glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag. Trädskiktets krontäckningsgrad ska vara 
minst 30 %. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli, naturskog 
med avseende på egenskaper och strukturer. Det ska finnas gamla träd och död ved 
och en kontinuitet för de aktuella trädslagen.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, klotstarr, gråstarr, 
stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, skvattram, tuvull, 
tranbär, odon och vitmossor. 
 
Beskrivning av våtmarker inom Koppångenkomplexet 
Nedan följer beskrivningar av Koppångenkomplexets våtmarker. Efter 
flygbildstolkning och basinventering kommer beskrivningarna inlemmas under 
respektive naturtyp. Beskrivningarna är hämtade från Våtmarker i Kopparbergs län 
av Bratt, L & Rafstedt, T. 1990.  
 
7310 *Aapamyrar 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Koppången och Stormyren 
Koppången och Stormyren bildar ett ca 8 km långt och 3 km brett 
sammanhängande myrområde. Inlandsbanan bildar den västra gränsen och tvärs 
genom myrarna löper riks-81. Från Stora Tunturiberget och Hinsberget sluttar 
myrarna jämnt och solfjäderformigt för att på ca 100 m lägre höjd rinna av till 
Granvasseln och Griffelån. Delar av Stormyren avvattnas norrut till Österån. 
 
Koppången-Stormyren utgör kärnan i det vidsträckta Koppångenkomplexet och är 
det område som tack vare vägen är mest välkänt. Dess mycket höga värde betingas 
av myrarnas storlek, representativa utformning, inslaget av sällsynta myrelement 
samt det mycket rika fågellivet.  
 
De södra delarna berör ett område med dödismorän där otaliga tjärnar, kullar och 
småmyrar omväxlar. I övrigt utmärks landskapet av en mjuk växling mellan glest 
trädbevuxna backkärr, stora öppna fastmattor, sumpskogar och skogsholmar. 
Strängflarkkärr uppträder ganska rikligt och på några platser vid vattendelare har 
s.k. flarkkors utbildats. Stundtals är flarkarna ovanligt långa och djupa. Mindre 
områden med mossevegetation finns i form av svagt sluttande rismossar. 
 
Vegetationen är huvudsakligen artfattig men ställvis finns rikkärrsarter. Detta beror 
sannolikt på påverkan från diabasberggrunden. 
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Koppången och Stormyren har båda åsatts högsta värde i länets 
myrfågelinventering. Flera häckande par av ljungpipare, storspov, gulärla, 
brushane, trana, kricka och dalripa konstaterades. Rikedomen på flarkkärr och 
tjärnar bidrar till det höga värdet. 
 
Efter vägen till Blomtäkts fäbod finns några diken på myren. Riksvägen som tvärar 
över myren medför en lokal påverkan. Moderna ingrepp i myren saknas. På 
Stormyren finns gropar efter bombfällningar, nu ganska igenvuxna. 
 
Skarungsmyren och Mattsåsmyren 
Skarungsmyren ligger i Stora Tunturisbergets nordsluttning och avgränsas i öster 
av en skogsbilväg. I söder övergår en högvuxen granskog, rik på torta och 
skogsbräken, abrupt i mycket branta backkärr. Lutningen är här 1:7 vilket är det 
högsta värdet inom Koppångenområdet. Backkärren planar ut nedåt sluttningen och 
övergår dels i starrkärr med dominerande trådstarr, dels i vagt utbildade flarkkärr. 
Några myrholmar finns och vissa partier på myren har ett glest inslag av björk och 
tall. 
 
Genom påverkan av diabasberggrund erhåller myren ett vatten med högt pH, vilket 
visar sig i järnockrautfällningar och i en ovanligt rik flora. Flera rikkärrsarter och 
andra sällsynta växter påträffas, t.ex. gräsull, björnbrodd, kung Karls spira och 
odonvide. Arter som sällan växer på myrar förekommer också. 
 
Mattsåsmyren i öster är däremot betydligt fattigare med stora backkärr, 
mjukmattekärr samt en hel del sumpskog längs Vargladubäcken. Denna bäck 
dränerar större delen av de bägge myrarna. 
 
Fågelmässigt håller myrområdet klass II i länets myrfågelinventering, som 
rapporterar de typiska arterna ljungpipare, gluttsnäppa och gulärla. 
 
Flickran 
Flickran består av ett åt sydost jämnt sluttande myrkomplex. De högsta delarna, vid 
Blomtäkts fäbod, ligger på ca 575 m ö h, medan de lägsta, vid Vallsjöarna, befinner 
sig drygt 100 m lägre. Avrinningen sker dels åt öster till Tenningån, dels söderut till 
Ångvasslan och Ämån. Den till Tenningån rinnande bäcken omges av sumpskog 
som till stor del är björkdominerad. 
 
Glest bevuxna backkärr utmärker de partier som sluttar kraftigast, t.ex. på 
Flickeråsens östsluttning och området sydost om Blomtäkt. Det förstnämnda 
området innehåller partier som närmast är av rismossekaraktär. Svagare sluttande 
områden intas av fastmattekärr samt av vidsträckta starrkärr med framför allt 
trådstarr och flaskstarr. Bitvis finns artrikare vegetation med t.ex. björnbrodd, tätört 
och slåtterblomma. 
 
Ett par mindre flarkkomplex finns på myrens mellersta del. Här har den sällsynta 
vitmossan Sphagnum angermanicum påträffats.  
 
Längst i söder finns några mycket plana mjukmattekärr med extremt artfattig 
vegetation. 



 Koppången 
 Natura 2000 kod SE0620048 
 Diarienr: 511-3521-06 
 Fastställd: 2007-01-22 
 

 7 

 
Länets fågelinventering ger myren klass II och nämner t.ex. trana, ljungpipare, 
storspov, gluttsnäppa samt videsparv bland häckfåglarna. 
 
Ingrepp: I närheten av Blomtäkts fäbod finns några smärre diken. Förutom den 
forna myrslåttern är myren orörd. 
 
Misan 
Misan har ett trågliknande utseende med ett centralt plant och mycket blött område 
varifrån avrinningen sker åt sydost via Misbäcken, åt sydväst via Villmyrbäcken 
samt åt nordväst genom några smådiken. I de norra delarna uppträder dödismorån 
som splittrar upp myrytan och dämmer upp ett antal småtjärnar. 
 
Backkärr och soligena fastmattekärr upptar de största ytorna. Även starrkärr med 
flask- eller trådstarr är vanliga, t.ex. vid Misbäckens början där ett vidsträckt 
slåtterstarrkärr påträffas. 
 
De planare områdena upptas av mjukmattekärr som på Misans centrala del omger 
ett vidsträckt flarkkärr. Detta är sadelformat genom läget på vattendelaren och 
utbildar ett s k flarkkors. Vissa flarkar är både stora och djupa. 
 
Smärre områden med mossevegetation finns, framför allt strax öster om det stora 
flarkkärret. Här påträffas sluttande rismossar som bitvis är av hjortrontyp. 
 
Misan har fått högsta värde ur fågelskyddssynpunkt i länets myrfågelinventering 
och betraktas som den värdefullaste inom Koppångenkomplexet. 13 par 
ljungpipare, 7 par gluttsnäppor samt häckande storspov, trana, kricka och inte 
mindre än 16 par dalripa noterades. 
 
Några diken finns i nordvästra kanten. För övrigt är myren orörd utöver den 
påverkan som myrslåttern har medfört. 
 
Myrar vid Vallsjöarna 
De tre Vallsjöarna ligger på linje i en svagt markerad dalgång. De avrinner via den 
breda bäckfåra Floden söderut via Ångvasseln till Ämån. Ett kuperat moräntäcke av 
dödistyp gör myrlandskapet starkt splittrat. Berggrunden består av 
Digerbergakonglomerat. Fuktiga skogstyper överväger och längs vattendrag 
uppträder lövrika sumpskogar. Några avverkningar har inte skett i senare tid. 
 
Det trågformade området intas av olika sluttande myrtyper. Soligena fastmattekärr 
och backkärr är vanliga med vackra exempel på Myrbergets nordostsluttning. 
Sluttande mossar finns i sydost och efter vägen vid Vallsjödammen. De har en 
ganska tydlig uppdelning i höljor och rissträngar, de senare antingen av hjortrontyp 
eller av ljung-dvärgbjörktyp. I den planare dalbottnen finns våtare myrtyper såsom 
mjukmattekärr och lösbottenkärr av strängtyp. I anslutning till sjöarna och 
vattendragen förekommer vidsträckta starrkärr, tidigare utnyttjade för slåtter. 
 
Vallsjöarna är reglerade med en damm i Ångvasseln. 
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A241 Tretåig hackspett 
Den tretåiga hackspetten behöver tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av 
skog med ett stort inslag av döda eller döende träd. I Sverige hittar man den idag 
främst i de av skogsbruket relativt sett mindre påverkade barrskogsområdena i 
Norrland, huvudsakligen i olikåldrig naturgranskog med kontinuerlig förekomst av 
barkborreangripna träd och högstubbar och ofta i sumpskogar. Arten kan även 
förekomma i flera andra skogstyper så länge kraven på rik födotillgång i form av 
vedlevande insekter är tillgodosedda. Häckningar har t.ex. konstaterats på brandfält, 
i lövbrännor och i äldre alstrandskog. Arten är specialist på barkborrar (både larver 
och vuxna individer). Eftersom barkborrarna ofta har efemära (kortlivade) 
massuppträdanden är tretåig hackspett mer rörlig än många andra hackspettar. Den 
är till viss del anpassad till att utnyttja massförekomster av barkborrar i samband 
med bränder, stormfällen och liknande skador på skog. Vintertid torde den 
dubbelögade bastborren (Polygraphus poligraphus) vara en mycket viktig 
födoresurs. Jämförelser av tillgången på stående död ved med kvarsittande bark i 
svenska och schweiziska revir visar att mängden substrat måste överstiga 10–15 
m3/ha eller utgöra cirka 5 % av den stående biomassan inom en areal av cirka 100 
ha.  
 
Tretåig hackspett är huvudsakligen en stannfågel som dock kan röra sig lite längre 
sträckor vintertid. Häckningsreviret är i storleksordningen 25–100 ha. 
 
A108 Tjäder 
Tjädern kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i 
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver 
arten vintertid förekomst av äldre successionsfaser av talldominerade skogar (äter 
tallbarr och tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket varierande marker, 
allt från gammal bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna 
hyggen. Förekomsten av våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan 
under den tidiga våren till stor del livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på 
proteinrika blad, blommor och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att 
producera ägg. Våtmarker är dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som 
under de första levnadsveckorna livnär sig på insekter. Sammanfattningsvis kan 
sägas att tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden som innehåller en 
stor variation ifråga om successionsstadier och våtmarker (sumpskog, kärr och 
myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till speciella lekplatser.  
 
Tjädern är en stannfågel. Arten rör sig normalt inom ett område i storleksordningen 
25 km2. 
 
A127 Trana 
Tranan häckar på sanka sjö- eller havsstränder, på våta myrmarker, på vattensjuka 
hyggen omgärdade av sumpskog, vid större slättsjöar, i öppna kärr, i sänkta sjöar 
och andra större eller mindre våtmarker. Ett gemensamt krav, oavsett val av habitat, 
är att tranorna har möjlighet att bygga boet oåtkomligt för marklevande rovdjur, 
dvs. alltid omgärdat av vatten. Under häckningstid lever tranorna av rötter, skott 
och andra vegetabilier samt insekter, blötdjur, grodor, småfisk mm. Under 
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höstflyttningen är ungarna beroende av föräldrarnas vägledning. En stor andel av 
tranorna övervintrar i korkeksmarker i Spanien.  
 
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen 1 km2. 
Tranan blir könsmogen vid 3-6 års ålder. Innan könsmognaden för ungtranorna en 
kringflackande tillvaro och samlas ofta i stora flockar. Övervintrar i Sydvästeuropa, 
främst i Spanien, men även i Portugal och Frankrike samt i Nordafrika. 
 
A236 Spillkråka 
Spillkråkan behöver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och 
myror. Arten födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter 
hästmyror. Spillkråkan behöver också tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst 
i form av grov asp, tall eller bok. I södra och mellersta Sverige råder ingen uttalad 
brist på lämpliga häckningsträd, däremot kan tillräckligt grova stammar saknas i 
stora delar av Norrland där skogsbruket är mera intensivt och tillväxten sämre. För 
att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp 
och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i Småland 115 år, Uppland 
170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år. Spillkråkan är något av en 
nyckelart i boreala och nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen 
producerar ett stort antal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur 
som ej själva förmår mejsla ut sitt bo.  
 
Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker 
över arealer i storleksordningen 100–1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större 
områden. I Norrlands inland är artens hemområden troligen betydligt större än i 
södra Sverige. 
 
A038 Sångsvan  
Sångsvanen häckar i grunda, vegetationsrika vatten. Den kräver god tillgång på 
undervattensväxter under häckningssäsongen, liksom lämplig och god tillgång på 
grön växlighet under vintersäsongen.  
 
Arten kräver relativt ostörda områden under sin flyttning och övervintring.  
 
Under häckningen rör sig paret normalt inom ett mycket begränsat område runt 
boplatsen. Sångsvanen blir könsmogen först vid 4 års ålder och fram till dess för de 
unga svanarna en ambulerande tillvaro i stora landskapsavsnitt.  
 
Arten övervintrar i södra Sverige, Danmark och Nordsjöländerna.  
 
A409 Orre 
Orren är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och mossar samt i 
tidiga successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. I skärgårdsmiljö häckar 
arten på kala skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen. 
Liksom hos övriga skogshöns är god tillgång på insekter mycket viktig för 
kycklingarnas överlevnad. Björkknoppar är en viktig diet under vinterhalvåret. 
Under sommarhalvåret är dieten mer varierad, men vegetabilier dominerar, bl.a. är 
blåbärsblom en viktig komponent. Arten är en stannfågel och rör sig normalt inom 
ett hemområde i storleksordningen 25–75 km2. 
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A072 Bivråk 
Bivråken häckar med de högsta tätheterna i högproduktiva skogsområden. I södra 
Sverige är den optimala miljön ett småbrutet blandskogslandskap i närheten av en 
sjö eller något vattendrag. Förekomsten av äldre och luckrika skogsbestånd, gärna 
omväxlande med naturbetesmarker och med ett stort inslag av bryn, gynnar 
förekomsten av getingar vars larver bivråken föder upp sina ungar med. Förekomst 
av äldre skog rik på lövträd och med närhet till fuktskog, kärr och andra våtmarker 
är fördelaktigt under försommaren då de gamla fåglarna till stor del livnär sig på 
småfågelungar (bl.a. trastar), men även av grodor och troligen till viss del även av 
humlelarver och -puppor. I äldre tid torde kombinationen av fuktskog, skogsbete 
och hagmarker ha utgjort mycket viktiga miljöer.  
 
Andelen barrskogshäckningar ökar av lättförståeliga skäl norrut i landet. 
Bindningen till högproduktiva marker består emellertid, eller kanske rent av 
förstärks något i norra Sverige där arten oftast uppträder i anslutning till 
skogsimpediment på gammal jordbruksmark eller i rik ängsgranskog.  
 
Aktivitetsområdena är normalt mycket stora; under försommaren födosöker de 
gamla fåglarna mestadels inne i skogarna inom en areal av ca 25-50 km2. Under 
senare delen av sommaren födosöker fåglarna över betydligt större ytor, i många 
fall upp emot eller över 100 km2, varvid getingrika  lokaler besöks av bivråkar från 
ett flertal revir. 
 
Bivråken övervintrar i tropiska Västafrika, norr om Ekvatorn.  
 
A140 Ljungpipare 
Ljungpiparen häckar huvudsakligen i fyra olika miljöer. I norra Sverige är det en 
karaktärsart på fjällhedar och lokalt även på större, trädlösa myrar. I södra Sverige 
finns ett tynande bestånd på trädlösa högmossar, samt ett tämligen starkt bestånd på 
Ölands alvar. Gemensamt för de olika populationerna är kraven på stora öppna 
områden, med låg och gärna något gles växtlighet. Arten kräver stora 
sammanhängande öppna områden – ljungpiparen är ytterligt sällsynt när den 
sammanhängande arealen öppen mark understiger 15 ha. Överstiger den öppna 
arealen 30 ha uppträder arten tämligen regelbundet, men det är först när den 
sammanhängande arealen öppen mark är större än 90 ha som arten finns på alla 
mossar. De häckande fåglarna utnyttjar gärna närliggande åkrar under födosöket. I 
övervintringsområdet uppehåller sig ljungpiparen på öppna jordbruksområden.  
 
Arten hävdar revir och rör sig då huvudsakligen inom ett område i 
storleksordningen 15-30 hektar. Ljungpiparen övervintrar huvudsakligen i västra 
och sydvästra Europa. 

A166 Grönbena 
Grönbenans lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder längs sjöar och 
vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver 
tillgång på öppet vatten och dyiga stränder. Den är särskilt vanlig i områden med 
flarkmyrar. De högsta tätheterna hittar man i stora sammanhängande 
våtmarkspartier, men arten häckar regelbundet även vid mindre skogsomgärdade 
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myrar. Under flyttningen påträffas grönbenan både längs kusten samt vid olika 
inlandsvåtmarker av öppen karaktär.  
 
Grönbenan hävdar revir och rör sig då inom ett område i storleksordningen 1-5 
km2. Arten övervintrar främst i tropiska Afrika, men delvis även i södra Afrika. 
 
A151 Brushane 
Brushanen häckar i Sverige i två helt olika typer av miljöer, med olika ekologiska 
krav och populationsutveckling. Det sydliga beståndet kräver tillgång på lämpliga 
häckningsmiljöer i form av hävdade strandängar. I bra häckningsmiljöer finns en 
mosaik av gräs- och starrmarker, öppna dy- och jordytor och grunda 
vattensamlingar. Det nordliga beståndet kräver tillgång på lämpliga 
häckningsmiljöer i form av våta myrmarker, framför allt relativt lågväxta, fuktiga 
till blöta gräs- och starrängar. Hanarna spelar på gemensam plats, företrädesvis på 
låga upphöjningar i terrängen. Som rastlokaler utnyttjas öppna områden med grunt 
vatten och sandiga eller gyttjiga bottnar, men även översvämmade åker- eller 
betesmarker.  
 
A220 Slaguggla 
Avgörande är tillgången på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst sork 
men även skogsmöss, näbbmöss och fåglar upp till en ringduvas storlek. För god 
häckningsframgång krävs höga gnagartätheter.  
 
Tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av ihåliga träd, framför allt s.k. 
skorstenstubbar. Sådana stubbar bildas när stora träd bryts av t.ex. vid ett gammalt 
spillkråkehål. Tall är bäst eftersom lövträd med tillräckligt stora håligheter blir 
mera kortlivade, ihåliga ekar dock undantaget. Eftersom det råder en akut brist på 
naturliga boplatser häckar en stor del av beståndet numera i specialuppsatta holkar. 
Etablerade par är mycket stationära och p.g.a. bristen på lämpliga boplatser stannar 
de i reviren även under dåliga år.  
 
Tillgång på lämpliga jaktmarker. Arten häckar främst i gles barr- och blandskog i 
anslutning till lämpliga födosöksområden i form av öppen mark såsom myrar, 
kalhyggen och småskaligt jordbrukslandskap.  
 
Arten jagar över arealer i storleksordningen 5–12 km2. En ej riktad spridning av 
ungfåglar sker 5–70 km från boplatsen. De gamla, etablerade fåglarna är 
stannfåglar.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
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skogsbruksåtgärder är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.) 
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
9050 Näringsrik granskog 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, kan utgöra ett hot mot 
dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
 
Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering i anslutning till 
objektet ett hot mot naturtypens gynnsamma bevarandestatus.  
 
Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande 
vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett vattendrag kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
91D0 Skogsbevuxen myr 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Tillstånd 
krävs från länsstyrelsen för att utföra kalkning. Idag utförs ingen kalkning i 
området. 
 
Terrängkörning påverkar myrmarkerna negativt då dessa i allmänhet är mer 
känsliga för slitage än de torrare markerna. Spårbildning i våtmarker kan dessutom 
fungera som diken och ha en avvattnande effekt. 
 
Generella hot mot naturtypen är dämning, torvbrytning, dikning, skogsbruk, 
byggande av skogsbilvägar och exploatering för samhällsbyggnad. Eftersom 
området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som förbjuder dessa 
aktiviteter utgör de inte något hot idag. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7310 *Aapamyrar 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Tillstånd 
krävs från länsstyrelsen för att utföra kalkning. Idag sker ingen kalkning inom 
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området.   
 
Hårt frekventerade vandringsleder som går över våtmarker kan göra skada på 
känsliga delar av naturtyperna om lederna breder ut sig över våta partier.  
 
Terrängkörning påverkar myrmarkerna negativt då dessa i allmänhet är mer 
känsliga för slitage än de torrare markerna. Spårbildning i våtmarker kan dessutom 
fungera som diken och ha en avvattnande effekt.  
 
Generella hot mot myr-naturtyperna är dämning, torvbrytning, dikning, skogsbruk 
på myrholmar eller i anslutning till myrmarkerna, byggande av skogsbilvägar och 
exploatering för samhällsbyggnad.  
 
A241 Tretåig hackspett 
Det stora, och allt annat överskuggande hotet mot tretåig hackspett i Sverige är den 
kontinuerliga och fortsatt pågående utarmningen av skogslandskapet. Allt 
intensivare skogsbruk med allt mindre arealer obrukad skog gör att livsrummet för 
arten krympt oerhört kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Den mest 
kritiska förändringen är den mycket kraftiga minskningen av arealen av skogsbruk 
opåverkad skog och därmed av den samlade förekomsten av död ved i skogen. I 
detta sammanhang måste nämnas den omfattande dikningen av sumpskogar som 
skett under de senaste 50 åren.  

Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på 
landskapsnivå, bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att 
effekterna av olika negativa processer på beståndsnivå (slumpvis utdöende, ojämn 
könskvot, inavel m.m.) förstärks.  
 
A108 Tjäder 
Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens fortlevnad. Tjädern har 
emellertid starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i södra och 
mellersta Sverige där betydande populationsnedgångar konstaterats. Det 
allvarligaste hotet i skogsbrukslandskapet är de förändringar som skett och 
fortfarande sker på landskapsnivå, t.ex. fragmentering och tillkomsten av stora 
arealer med monokulturer av tall och gran som aldrig tillåts bli biologiskt mogna.  
 
A127 Trana 
För närvarande finns inget hot mot arten i Sverige. I det spanska 
övervintringsområdet finns däremot vissa hot, främst avveckling av 
korkeksodlingar.  
 
A236 Spillkråka 
Det största hotet mot spillkråkan är skogsbruket och näringens allt större krav på 
skogsråvara. Minskad lövandel, ökad granandel och mera homogena bestånd i 
södra och mellersta Sverige missgynnar arten.  

Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör att tillgången på 
lämpliga boträd minskar.  

Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på hästmyror missgynnas den 
med största säkerhet av stubbrytning och GROT-uttag. 
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A038 Sångsvan 
Ingen uppenbar hotbild finns för närvarande.  
 
A409 Orre 
Under 1800-talet förekom orren t.ex. tämligen allmänt till allmänt på de stora 
ljunghedar som då fanns i södra Sverige. I takt med att skogsarealen ökat och 
ljunghedarna försvunnit har orren minskat i flera områden. Negativt för orren har 
även varit försvinnandet av skogsbetet, genom att skogen blivit allt tätare och 
därigenom allt sämre som födosöksmiljö.  
 
De stora brandfält med efterföljande lövuppslag som förr med regelbundna intervall 
skapades i den boreala zonen, och som var mycket gynnsamt habitat för orren, 
saknas numera nästan helt eftersom naturliga bränder som regel snabbt blir släckta. 
I viss mån har orren erhållit en ersättningsbiotop i det storskaliga kalhyggesbruket, 
men med den inskränkningen att det efterföljande lövuppslaget som regel röjs och 
gallras bort och ersätts med barrträd.  
 
Totalt sett finns ej något hot mot artens fortlevnad i Sverige. Under storhyggestiden 
på 1960- och 1970-talen gynnades orren kortvarigt, speciellt i norra Sverige. 
Numera missgynnas orren troligen eftersom dagens hyggen har mindre areal och 
dessutom inte är lika öppna som tidigare p.g.a. naturvårdshänsyn. Ytterligare en 
bidragande orsak till att orren får allt svårare att upprätthålla starka bestånd är att 
småjordbruken i skogsbygderna läggs ned och skogsplanteras i en mycket stor 
omfattning.  
 
I södra Sverige är omloppstiden för hyggen och ungskogar alltför kort för att kunna 
hysa livskraftiga bestånd. Skogarna i södra Sverige är dessutom alltför täta för att 
passa orren. Särskilt i Götaland och Svealand har märkbara populationsminskningar 
konstaterats den senaste tioårsperioden. I Stockholms skärgård är orren numera 
närmast totalt försvunnen.  
 

Lövrika, luckiga och flerskiktade skogar har de senaste 50 åren blivit allt ovanligare 
genom skogsbrukets ändrade inriktning mot ensartade produktionsbarrskogar. Detta 
missgynnar orren som bl.a. är mycket beroende av björkens knoppar vintertid.  
 
A072 Bivråk 
Ett all sämre utbud av insektsrika biotoper i dagens skogs- och jordbruksmarker har 
troligen medfört ett sämre utbud av sociala getingar, vars larver och puppor är en 
livsnödvändig föda för bivråkens ungar. Användandet av kemiska 
bekämpningsmedel i exempelvis jordbruket påverkar förekomsten av insekter 
negativt, vilket innebär ett sämre födotillgång för sociala getingar.  
 
En allmän torrläggning av landskapet (markavvattning, dikningsrensning och 
skyddsdikning av skogsmark etc.) liksom omföring av lövträdsrika skogar till täta 
produktionsskogar av barrträd medför en försämrad förekomst av tättingar (trastar 
m.m.) och grodor, vilket sannolikt påverkar bivråken negativt (lägre täthet och 
sämre förutsättningar för bivråken att producera ägg). Många lövrika skogmiljöer 
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består idag av igenväxande ängs- och hagmarker som nu sluter sig alltmer genom 
inväxt av gran, vilket minskar insekts- och fågelrikedomen.  
 
Kraftigt överbete av klövvilt på lövträd i skogsmiljöer minskar exempelvis 
förekomsten av vårblommande sälg vilket påverkar födounderlaget för många 
humlor. Klövviltsbetet minskar även förekomsten av blommande örter vilket 
minskar insektstillgången och därmed födounderlaget för exempelvis sociala 
getingar.  
 
En omfattande jakt på bl.a. bivråk försiggår i Medelhavsregionen där speciellt 
Malta är omtalad, men jakt förekommer även i Pyrenéerna i södra Frankrike.  
 
Ingenting är känt om förhållandena i övervintringsområdet, där stora förändringar 
kan ha skett i biotoperna, användande av kemiska bekämpningsmedel samt jakt på 
fågel.  
 
A140 Ljungpipare 
I södra Sverige är den kraftigt fortlöpande igenväxningen av öppna marker det stora 
hotet. Orsakerna till tillbakagången är flera, främst tidigare dikning och 
torrläggning av myrmark, ökad förekomst av träd och högväxta ris på högmossar 
till följd av atmosfäriskt nedfall av stora mängder kväve, minskad hävd av alvar 
och ljunghedar samt fragmentering av öppna marker genom igenväxning.  
 
Den minskade odlingen i södra Sveriges skogsbygder kan eventuellt försvåra 
situationen för det sydliga beståndet, då den leder till sämre födosöksförhållanden 
under den krävande äggläggningsperioden.  
 
Det nordliga beståndet är betydligt starkare. Hoten är mindre och utgörs främst av 
lokala planer på storskalig torvbrytning.  
 
Arten jagas på övervintringsområdena i Västeuropa, men effekterna är okända.  
 
A166 Grönbena 
Det sydsvenska beståndet hotas av en utebliven hävd på sanka stränder. Även i 
Norrland kan beståndet ha missgynnats av minskande hävd av raningar och 
silängar.  
 
Dikning av myrmark, framför allt tidigare och i södra Sverige, har bidragit till en 
ökad andel träd- och skogsbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för 
grönbenan.  
 
Det norrländska beståndet kan lokalt komma att hotas av storskalig torvbrytning.  
 
A151 Brushane 
I södra och mellersta Sverige hotas de mycket fåtaliga bestånden främst av 
upphörande hävd av strandängsmiljöer, såväl längs kusten som i inlandet. 
Markavvattning, eller framför allt tidigare, invallning av fuktiga strandängsmiljöer 
har försämrat eller förstört tidigare livsmiljöer för arten. Fragmentering av lämpliga 
häckningsmiljöer är ett hot, eftersom brushanen har relativt stora arealkrav.  
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Uppväxande träd och buskar på, och runt, goda häckningsmiljöer bidrar till ett ökat 
predationstryck från främst kråka, men även räv och grävling.  
Höga halter av olika miljögifter i marin miljö, särskilt på rastplatserna längs 
Europas kuster liksom biocidanvändning på övervintringsområdena i Västafrika 
kan innebära ett hot. Torka på övervintringsområdena i Västafrika kan eventuellt 
påverka bestånden negativt.  
 
Även i norra Sverige är uppsplittring av lämpliga häckningsmiljöer ett möjligt hot 
pga. brushanens relativt stora arealkrav. Storskalig torvutvinning i Norrlands inland 
skulle innebära en negativ inverkan, liksom markavvattnande åtgärder.  
 
A220 Slaguggla 
Det absolut största hotet mot slagugglan utgörs av det moderna skogsbruket. Som 
andra hålhäckare är arten beroende av god tillgång på trädhåligheter, något som är 
vanligt i naturskogsbestånd men ytterligt sällsynt i dagens hårt brukade skog.  
 
De under lång tid uteblivna eller reducerade smågnagartopparna i Norrland har 
successivt lett till en minskning av det häckande beståndets storlek i norra Sverige.  
 
Försämrad tillgång på byte i skogs- och mellanbygderna till följd av ensartade 
barrmonokulturer, upphörande jordbruk och minskade arealer öppen mark.  
 
En ökning av berguvsbeståndet kan eventuellt komma att leda till en minskning av 
slagugglebeståndet till följd av konkurrens likväl som direkt predation.  
 
Fortfarande idag finns ett utbrett rovdjurshat hos stora grupper i Sverige. Olovlig 
jakt och störningar vid bona leder till många misslyckade häckningar.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk, torvbrutning 
mm. Området är därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar 
området från alla typer av exploatering. För närvarande behövs inga ytterligare 
åtgärder för att skydda områdets naturvärden. 
 
Avtal om fågeljakt på fågelarter i Fågeldirektivets bilaga 1 bör endast skrivas under 
följande förutsättningar: 

• Avtalen ska kunna sägas upp inom 6 månader 
• Bevarandemål för fågelarterna som ska jagas ska finnas fastlagda. Målen ska 

omfatta populationsstorlek, föryngring och hur stor livsmiljö som behövs för 
att arten ska kunna finnas kvar i långsiktigt stabila populationer. Saknas denna 
kunskap måste den först inhämtas. 

• Bevarandemålen ska vara uppnådda 
 
För samtliga fågelarter i direktivets bilaga bör följande gälla: 

• Antal nedlagda fåglar ska inrapporteras årligen efter avslutad jaktsäsong 
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Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

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

Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen 
är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns 
i området. 
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