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

SE0620250 Lindänget 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 14,2 12 
6270 *Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 11,9 10 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 92,6 78 
 
Ovanstående uppgifter om arealer av naturtyper 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.  
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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Lindänget 

Kommun: Orsa 

Områdeskod: SE0620250 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statens naturvårdsfond 

Areal (ha): 118,7 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Eftersom det ännu är oklart hur stora ytor som täcks av respektive naturtyp, 
kommer bevarandeplanen att kompletteras med dessa arealuppgifter senare. 

Kod     Namn                                                                               Areal(ha)  % av yta 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 7,4 6,2 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 6,5 5,5 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 36,2 30,5 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1013 Kalkkärrsgrynsnäcka 

Beskrivning av området 
Lindänget ligger vid Orsasjöns strand, i direkt anslutning till samhällets södra delar. 
Området har hävdats som slåttermark under lång tid. På kartor från markskiftet 
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1877 syns bara små fläckar med skogsmark, resten benämns slog, alltså ytor som 
slåttrades. Slåtterängarnas artrikedom bör ha varit av en dignitet jämförbar den vid 
det alldeles intilliggande naturreservatet Knutar Einars äng. Sedan 1877 har mer 
mark plöjts upp och använts som åker. De gamla slåttermarkerna har under senare 
hälften av 1900-talet legat obrukade, vilket lett till en långt gången igenväxning. Al 
och gran har tagit allt mer plats på bekostnad av hävdgynnade gräs- och örtarter.  
Arealen betesmark har under de senaste åren utökats genom röjningar. Den norra 
betesmarken betas av highland cattle och får, medan den södra betas av kor och får. 
Upprustningen av betesmarkerna ger goda möjligheter att återfå den rika floran tack 
vare närheten till Knutar Einars äng varifrån en spridning av arter kan ske. Markens 
relativt höga kalkhalt och sannolikheten att en stor fröbank visar sig vid 
återupptagen hävd är andra förutsättningar som talar för att åtgärderna skall lyckas.  
 
De alluviala lövskogar som har vuxit upp längs strandkanterna i områdets norra 
delar har också ett högt värde. 
 
Lindänget är också en av länets mest välbesökta fågellokaler. Med sina mer än 230 
arter observerade ligger den i klass med Limsjön i Leksand och Hovran i 
Hedemora. Dess geografiska läge intill Orsasjöns vattenspegel, ett välkänt 
riktmärke sett från ovan, gör området till en välbesökt rastplats för sträckfågel. 
(Anonym, opubl; Sander 2005, muntligen) 

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 kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri) skall finnas kvar i 

området och inte minska i antal eller utbredning inom området. 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
• Arealen fuktängar med blåtåtel eller starr ska vara minst 14 hektar.  
• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 

”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre än 1,3m) och annan 
markvegetation som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag för 
att kunna medverka till att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.)  

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (blåtåtel, ormrot, hårstarr, tuvstarr, 
blekstarr, ängsstarr, hirsstarr, loppstarr, ängsnycklar, jungfru marie nycklar, 
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tagelsäv, stor ögontröst, sumpmåra, gentianor, brudsporre, trådtåg, vildlin, 
gökblomster, stagg, ormtunga, slåtterblomma, kärrspira/nordspira, granspira, 
tätört, majviva, strandviva, rosettjungfrulin, dvärglummer, älväxing, ängsvädd, 
strandmaskrosor, ängsruta/nordruta, kärrsälting) ska förekomma i minst x (60) % 
av provytorna.  

 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
• Arealen nordliga boreala alluviala ängar ska vara minst x hektar.  
• Förekomsten av vedartad igenväxningsvegetation ska inte öka.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (svarthö, myrstarr, blekstarr, kärrdunört, 

sjöfräken, sumpmåra, vattenklöver, slåtterblomma, kärrspira, tätört, ängsvädd, 
ängsruta, smörbollar och kärrviol) ska förekomma i minst x (60) % av provytorna. 

 
91E0 *Alluviala skogar, som tidvis är översvämmade 
• Arealen alluviala skogar etc. ska vara minst x hektar.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst x (50)%. 
• Andelen gran ska inte överstiga x %. 
• Minst två av de typiska arterna (Kärlväxter: majbräken, missne, älvstarr, 

brunstarr, lundvårlök, springkorn, strutbräken, safsa, skuggviol, sumpviol, strätta, 
bäckbräsma, strandklo, lundarv, älggräs, topplösa. Mossor: dichelyma-arter, 
herzogiella-arter, ulota-arter, terpentinmossa, källpraktmossa, skogshakmossa.) 
ska förekomma i minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-d). 

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Fuktängar på jordar med stort inslag av kalk, lera eller torv. I typen ingår såväl 
hävdade som ohävdade marker.  
 
Strandbetesmarken vid Lindänget uppvisar en mycket artrik och värdefull 
vegetation med flera sällsynta arter som tyder på kalkpåverkan från omgivande 
mark. Området är dessutom av mycket stort värde för fågellivet samt för 
landskapsbilden. Strandängarnas vegetation är dels lågvuxen av lågstarrtyp, dels 
mer högvuxen med fräken, norrlandsstarr och brunrör. (Länsstyrelsen 2000)  
 
Grässvålen domineras idag av starrarter och örtvegetationen är artfattig. Hösten 
1995 restaurerades betesmarkerna i områdets södra del genom att man med 
rotorfräs och slaghack fräste ned den kraftigt tuvade starrmaden. (Anonym, opubl.) 
 

6450  Nordliga boreala alluviala ängar 
Gräsmarker utefter vattendrag norr om naturliga Norrlandsgränsen. De alluviala 
ängarna översvämmas periodvis under sommarhalvåret. Typen har ofta använts 
som slåttermarker (s.k. raningar) och slås även idag på vissa håll.  
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Strandängarna i områdets norra delar karaktäriseras av högvuxna och tuvade 
starrarter. Starrmaderna svämmas tidvis över av orsasjön och utgör en viktig 
rastplats för fåglar. Stora ytor har tidigare slåttrats. 
 

91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Naturliga, tidvis översvämmade skogar med ask, klibbal eller gråal i låglänta 
områden och längs vattendrag på jordar, som är rika på alluviala avlagringar och 
som vid lågvatten är väl dränerade.  
 
De alluviala lövskogarna i lindänget utgörs nästan uteslutande av gamla igenväxta 
slåttermarker. I det fuktiga översvämningsområdet vid enåns utlopp domineras 
skogen av gråal och i fältskiktet finns rikligt med strutbräken. En inventering av 
områdets svampar understryker områdets värden. I övriga områden som 
regelbundet översvämmas av orsasjön dominerar triviallöv som björk och asp 
trädskiktet. (Anonym, opubl; Sander 2005, muntligen) 
 
Karaktärsarter: Klibbal, gråal, ask, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, strätta, 
bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, svalört, 
strandklo, skogslysing, skogsskräppa, brännässla, sjöfräken, kärrfräken.  

1013 Kalkkärrsgrynsnäcka 
Kalkkärrsgrynsnäcka är bunden till öppna kärrmiljöer och förekommer i regel inte i 
skogklädda kärr. Arten lever huvudsakligen i rikkärr (kalkkärr) och kalkfuktängar. 
En genomgång av lokaler i Syd- och Mellansverige gav ett pH-intervall av 5,75–
7,5, vilket visar att arten kan leva i kärr där i varje fall pH är relativt lågt. 
Kärrmiljöerna är dock ofta mosaikartade och innehåller rikare stråk, vilka torde 
vara artens huvudsakliga hemvist. Någon gång anträffas den även i kärr som inte 
har rikkaraktär – i mosselaggar, bäckdråg, glest trädklädda kärr och strandkärr.  
Dessa senare typer av förekomstsätt är vanligare i norra och mellersta Sverige. I  
skandinaviska fjällkedjan ligger de flesta förekomsterna nedanför trädgränsen. I 
nordligaste Sverige (Pältsaområdet) finns även ett fåtal förekomster ovan 
trädgränsen, ca 800 m.ö.h.  
 
En måttligt intensiv betesdrift eller motsvarande påverkan som upprätthåller 
solinsläpp och påverkan på fältskikt är fördelaktig för arten. Markslitaget får dock 
inte bli alltför stort.  
 
Arten sprider sig ytterst långsamt, i storleksordningen några få meter per år, 
 vilket innebär att den är hänvisad till just den våtmark där den lever. 
Långdistansspridning sker dock sporadiskt, sannolikt med fåglar som vektor. 
Vertigo-arterna är p.g.a. begränsade spridningsförmåga sannolikt goda indikatorer 
på lång kontinuitet av halvöppna förhållanden. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder är baserade på Naturvårdsverkets 
generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
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(Naturvårdsverket 2003a-d) samt på den åtgärdsplan som finns för de hävdade 
ytorna inom området ( Länsstyrelsen 2000). 
 
Underhåll av befintliga leder och anläggningar för friluftslivet utgör inte något hot 
mot området. 
 
Följande åtgärder eller fenomen kan påverka naturtyperna negativt: 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
Utebliven eller olämplig skötsel (på grund av ändrad markanvändning, nedläggning 
av jordbruk m.m.). Minskat eller upphört bete leder på sikt till igenväxning av 
buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.  
 
Tillskottsutfodring ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar den 
konkurrenssvaga floran. Övergångsutfodring under vår och höst kan dock i vissa 
fall vara befogat för att förlänga betessäsongen. Användning av avmaskningsmedel 
som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis vattenreglering, skogsplantering, dikning och 
täktverksamhet.  
 
6450     Nordliga boreala alluviala ängar 
Utebliven vårflod. 
 
Igenväxning.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering och vattenreglering.  
 
91E0 *Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
Avverkningar i eller i anslutning till ett objekt. Alla former av produktionsinriktat 
skogsbruk i ett område är ett hot mot gynnsam bevarandestatus. Större uttag av träd 
kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning 
för många arter som är knutna till biotopen. (Gäller ej avverkningar i 
naturvårdssyfte.) 
 
Transporter. 
 
Markberedning, dikning och annat som förändrar hydrologin. 
 
Invandring av gran. Plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
 
Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett 
vattendrag.  
 
Förändrad vattenkemi i vattendraget/sjön  
 
Exploatering av bl.a. strandzoner för samhällsbyggande av olika former. 
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1013 Kalkkärrsgrynsnäcka 
Utdikning, dränering och skyddsdikning, liksom alla andra åtgärder som ändrar 
hydrologin i och i anslutning till artens biotoper är allvarliga hot.  
 
Exploatering i form av t.ex. vägbyggen och annan byggnation kan utgöra hot. 
 
Eutrofiering genom läckage av näringsämnen från jordbruket kan, framförallt i 
slättbygder, utgöra problem. Liknade effekter, orsakade av kornas avföring och 
urin, kan ses i kärr som överbetas.  
 
Igenväxning med vass, buskage och träd på grund av att hävd av öppna kärr 
upphört samt igenväxning av öppnare kärrskogar är påtagliga hot.  
 
Markslitage genom för hårt betestryck och/eller felaktigt utförd röjning är ett 
sekundärt hot som uppkommer genom ensidig och felaktig hävd. 
 
Skogsbruk på omgivande mark kring kärret där arten förekommer kan ge effekter 
på hydrologi och lokalklimat etc. och därför är det viktigt att skogsbruket 
uppmärksammas på var lokaler för arten finns och att naturvårdshänsyn tas.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Arbetet med reservatsbildning för området är långt framskridet, och merparten 
av marken har förvärvats av staten. Områdets skötsel kommer att regleras i en 
skötselplan för området.  
 
Området ingår i riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.  
 
Åtgärder för att motverka graninvandring kommer att vara nödvändiga i de 
lövdominerade översvämningsskogarna (alluviala lövskogarna).  
 
Brukarna erhåller eu-stöd och brukar markerna enligt åtgärdsplan för bevarande av 
betesmarker. När de delar av betesmarken som är under restaurering är i gott skick, 
kan betesmarkerna utökas ytterligare. Den södra betesmarken kan utökas norrut. 
Den norra betesmarken kan med fördel utökas mot sydväst, ända ut mot 
strandängarna, för att ytterligare öka områdets värden. Det viktigaste är dock att de 
nuvarande betesmarkerna har ett gott betestryck. Vid en eventuell utökning måste 
djurantalet ökas för att ge önskat resultat, och om detta inte är möjligt är det bättre 
att avvakta.   

Bevarandestatus idag  

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

Uppföljning av bevarandemål 
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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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