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Namn: Tjåberget 

Kommun: Orsa 

Områdeskod: SE0620207 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom Naturvårdsfonden 

Areal (ha): 1825 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                                 Areal  % av yta 
9010 *Västlig taiga 1232 67,5 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 365 20 
91D0 *Skogbevuxen myr 91 5 
7310 *Aapamyrar 128 7 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 7 0,4 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1981   Nordisk klipptuss 
1361 Lodjur 
1352 *Varg 
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Beskrivning av området 
I detta väglösa vildmarksområde ingår hela sluttningen från Ämån i öster upp över 
Tjåberget, Pettsberget, Rovenlammsberg och ner på den lite flackare mosaiken av 
skog och myr väster om bergen. Där ingår den viktiga myren Tjåflot, Gävlu fäbodar 
och en utlöpare västerut längs Svedvasseln. I stort sett hela området är påverkat av 
äldre skogsbruk i varierande omfattning i form av blädning och dimensions-
huggningar. Däremot har modernt skogsbruk inte berört området utom i kantzonen 
mot Bultbodberget i den sydvästra delen. Området är utpekat som Natura 2000-
område tack vare sina naturskogskvalitéer och de värdefulla myrkomplexen.  
 
Det myrrika området omges av fem berg och det högsta av dessa är 
Rovenlammsberg som når nära 681 möh. De övriga bergen är Pettsberget som 
egentligen består av två branter mot öster där berget delvis går i dagen på sina 
ställen och rasbranter förekommer, Gävluberget som inte är fullt lika brant, och 
Tjåberget. Tjåberget har sin brantaste sida i den sydöstra delen där det är mycket 
blockrikt och där ett ras har inträffat i modern tid. 
 
Skogen består till stor del av en blandning av gran och tall med enstaka lövinslag. 
Mer lövrika områden finns i den norra delen, speciellt utefter Ämån där lövet med 
stor sannolikhet uppkommit efter brand. Mager ljunghedstallskog finns, speciellt i 
trakterna kring Rovenlammsberg och öster om norra delen av Tjåflot. 
Gransumpskogar förekommer. På några ställen i Tjåbergets nordostsluttning finns 
granskogar av friska till fuktiga örttyper. För övrigt är granskog av den friska 
blåbärsristypen dominerande. (Turander 1995) 
 
Skogs-myrmosaiken väster om Rovenlammsberg är ett område med en mosaik av 
fastmarksholmar, soligena fastmattekärr, lösbottenkärr med strängar, otaliga 
småtjärnar omgivna av mjukmattekärr samt några smärre öppna rismossar. Myren 
är orörd och komplexet myr-skog torde ha intresse för fågellivet samt för floran 
genom underlaget av näringsrik porfyrit. (Rafstedt & Bratt 1990) 
 
Tjåflot i områdets sydvästra del utmärks av de stora ytorna sträng-flarkkärr av olika 
utformning. Dessa omges av sluttande fastmattekärr. En märklig bildning är en 
nästan plan öppen mosse med ett flertal cirkelrunda gölar. Myren är i stort sett 
opåverkad. Tjåflot är en värdefull myr ur flera aspekter. Orördheten, de 
representativa myrtyperna samt den ovanligt formade mossen är en del. Härutöver 
kan ett stort ornitologiskt värde förväntas genom rikedomen på lösbottenkärr och 
småvatten.(Rafstedt & Bratt 1990)  
 
Många hotade och sällsynta djur- och växtarter har hittats inom området (Turander 
1995):  
 
Lavar:   Långskägg  Usnea longissima 
  Grenlav  Evernia mesomorpha 
  Ringlav  Evernia divaricata 
  Varglav  Letharia vulpina 

Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
Knottrig  blåslav Hypogymnia bitteri 
Lunglav  Lobaria pulmonaria 
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Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima 
Skrovellav  Lobaria scrobiculata  

   Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea 
   Vitpudrad svartspik Chaenothecopsis viridialba 
Mossor:  Nordisk klipptuss Cynodontium suecium 
   Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum 
    
Svampar:  Lappticka  Amylocystis lapponica  
  Doftskinn  Cystostereum murraii   
  Rosenticka  Fomitopsis rosea  
  Harticka  Inonotus leporinus  
  Gränsticka  Phellinus nigrolimitatus   

Rynkskinn  Phlebia centrifuga 
Brandticka  Pycnoporellus fulgens 
   Sceletocutis lenis 
Ullticka  Phellinus ferrugineofuscus 
Stjärntagging  Asterodon ferruginosus 
Sprickporing  Antrodia crustulina 
Kötticka  Leptoporus mollis 
Blodticka  Caloporus taxicola 

 
Fåglar:  Kungsörn 
  Tornfalk 
  Tretåig hackspett 
  Mindre hackspett 
  Spillkråka 
  Tjäder 
 
Däggdjur:  Varg 
  Björn 
  Lodjur 
  Mård 
 
Vedlevande       Hapalarea linearis 
skalbaggar:      Eudectus giraudi 
       Agathidium nigrinum 
  Korthårig kulhalsbock   Acmaeops septentrionis 
  Gropig brunbagge   Zilora ferruginea 
 
 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 
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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 nordisk klipptuss skall finnas kvar i området och inte 

minska i antal eller utbredning inom området. 
• För mål för habitatdirektivsarterna lodjur och varg hänvisas till länets regionala 

förvaltningsplan för rovdjur (Länsstyrelsen 2005). 
 
Naturtyper 
Övergripande mål: 
• Arealerna av respektive naturtyp ska bibehållas på nuvarande nivåer.  
• I de skogliga naturtyperna ska död ved finnas med minst x m3/ha. 
 
9010 Västlig taiga  
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, mjölkört, knärot, 
linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola, 
lappranunkel, hallon. ) 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
  • Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter:guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, 
röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, kärrkrokmossa, 
purpurkrokmossa)  
 
7310 Aapamyrar  
• I habitatet bibehålls eller ökar täckningsgrad av de hydromorfologiska 
strukturerna strängar, lösbottenflarkar, mjukmattegolv, flarkgölar och gölar.  
• Täckningsgrad av träd och buskar är mellan 0 och 20 %.  
• Minst tre av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna i 
fastmattorna. (Typiska arter: Guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, 
kärrkammossa, mässingmossa, bäcknicka, skorpionmossor, flaggvitmossa, 
uddvitmossa, rufsvitmossa, rostvitmossa, praktvitmossa, sotvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, ullvitmossa, knoppvitmossa, 
rubinvitmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa, blodkrokmossa. Bäckbräsma, 
svedstarr, huvudstarr, strängstarr, nålstarr, stjärnstarr, trådstarr, slakstarr, dystarr, 
vitstarr, taggstarr, sumpstarr, gullpudra, kärrull, gräsull, tuvull, sileshår, dytåg, 
vattenklöver, källört, orkidéer, kärrspira, fjälltätört, tätört, slåtterblomma, 
kråkklöver, lappranunkel, vitag, brunag, fjällskära, gullbräcka, myrbräcka, kallgräs, 
dvärglummer, källarv, norrlandsarv, tuvsäv, snip, björnbrodd, bläddror.)  
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
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91D0 *Skogbevuxen myr 
• Minst två av de typiska arterna 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 – 2003h). 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogarna i Tjåberget utgörs av naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar 
samt yngre successioner som utvecklats naturligt efter brand eller omfattande 
stormfällningar, ”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla 
skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens 
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion (Naturvårdsverket 
2003c).  
 
Skogarna i Tjåberget har påverkats av äldre skogsbruk genom blädning och 
dimensionshuggningar. Däremot har det moderna skogsbruket inte berört området 
förutom i kantzonen mot Bultbodberget.  
 
Inom området finns flera bestånd med grov granskog. Särskilt i branterna på östra 
sidan av Pettsberget och Tjåberget samt i de lägre belägna delarna är granskogen 
bördig och produktiv med inslag av sälg och rönn. Lövinslaget är i några partier 
stort. Grova granlågor förekommer i vissa partier rikligt, liksom grova torrgranar. 
Artrikedomen är mycket stor och nordisk klipptuss samt långskägg är exempel på 
några av de hotade arter som hittats i dessa relativt opåverkade brantskogar.  
 
Ett av områdets mest värdefulla bestånd finns i den sydöstra delen intill Ämån. Det 
består av gammal hänglavsgranskog med inslag av gammeltall. Beståndet har 
uppkommit efter brand och utgör exempel på en naturlig skogssuccession med 
mycket självdöd björk både i form av lågor och stående träd. Detta område är 
endast i ringa omfattning påverkat av plockhuggningar. 
 
I de högre belägna delarna av området finns bestånd med glesa höjdlägesskogar 
med tall och gran. Inom området finns också bestånd med grov tall och en stor 
mängd torrträd, främst i anslutning till myrmarkerna i områdets västra delar. Kring 
myrarna och på myrholmarna finns partier med såväl grov gammal tall som gles 
granskog, med rikliga förekomster av varglav på myrholmarnas torrakor. Längs 
Tjåflotsbäcken växer gransumpskog med förekomst av ringlav. Även i områdets 
västligaste utlöpare längs Svedvasslan finns en ringlavslokal. 
 
Spår av flera bränder har hittats i äldre tallar och torrakor över hela området. Längs 
Ämån finns ett lövrikt område som sannolikt uppkommit efter brand. På Tjåbergets 
topp finns ett mindre brandfält från 1992 där rikligt med groddplantor av björk, 
sälg, tall och gran etablerat sig.  
 
En mer detaljerad beskrivning av områdets skogar finns i Turander (1995), varifrån 
också ovanstående information hämtats. 
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Undergrupper: A. naturlig, gammal granskog,  B. naturlig, gammal tallskog,  C. 
naturlig, gammal blandskog, E. Nyligen brända områden (brandfält), F. yngre 
successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor. 
 
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, samt åtskilliga lavar och svampar 
knutna till lågor och torrakor. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Skogs-myrmosaiken väster om Rovenlammsberg är ett område med en mosaik av 
fastmarksholmar, soligena fastmattekärr, lösbottenkärr med strängar, otaliga 
småtjärnar omgivna av mjukmattekärr samt några smärre öppna rismossar.  
Även på Tjåflotsmyren finns sluttande fastmattekärr som är i stort sett opåverkade.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Vegetationen 
domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, klotstarr, 
gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, 
skvattram, tuvull, tranbär, odon. 
 
7310 *Aapamyrar 
Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska 
myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till 
aapamyrar. Andra myrtyper som kan ingå i dessa komplex är nordliga mossar av 
rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, backkärr och sumpskog.  
 
Till aapamyrarna räknas de stora ytorna med sträng-flarkkärr av olika utformning i 
Tjåflot i områdets sydvästra del. Dessa omges av sluttande fastmattekärr. Myren är 
i stort sett opåverkad. Tjåflot är en värdefull myr ur flera aspekter. Orördheten är en 
del. Härutöver kan ett stort ornitologiskt värde förväntas genom rikedomen på 
lösbottenkärr och småvatten. Längs Tjåflotsbäcken växer gransumpskog med 
förekomst av ringlav. (Rafstedt & Bratt 1990)  
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv, tuvull, rostull, flaskstarr, trådstarr, 
rundstarr, strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, hjortron, ängsnycklar och en stor 
mängd vit- och brunmossor. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller humussyror brunfärgat 
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vatten. Sjöarna omges i regel av gungflyn med såväl vertikal som horisontell torv-
tillväxt och med en zonering i vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH 3-6.  
 
Tre tjärnar vid namn Ljottjärnen, Svedvasseltjärnen och Blanktjärnen ligger 
insprängda i skogs-myrmosaiken i områdets nordvästra delar. Ytterligare några 
mindre tjärnar finns i området. 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 
1981 Nordisk klipptuss 
Denna art växer i skogsklädda bergbranter och föredrar lodräta bergväggar i läge 
skyddat för exponering. Den kan även förekomma i mer öppna branter men då i 
klyftor, sprickor och partier påverkade av översilning. Arten växer endast på 
silikatbergarter. Den föredrar halvskugga, oftast trädskugga. Arten förväntas 
normalt kunna sprida sig som mest 1 m vegetativt, och 5 km med sporer under en 
10-årsperiod. 
 
1361 Lodjur 
Lodjuret kräver viltrika marker där födan utgörs av allt från gnagare till större djur 
som rådjur och ren. Ungarna föds i en bergsbrant eller på en annan skyddad plats. 
Lodjuret förekommer i stor utsträckning i kuperade och ostörda marker där det 
finner skydd. Ungarna följer modern i tio månader. Vid parningstiden i mars 
splittras familjen. Lodjurets hemområde är flera kvadratmil stort. Den kan, då den 
söker revir eller partner, förflytta sig tiotals mil. 
 
1352 *Varg 
Vargen är beroende av en relativt rik fauna, helst med inslag av större hjortdjur som 
älg, rådjur eller ren. Arten hävdar revir och jagar över arealer i storleksordningen 
flera kvadratmil. Den kan, då den söker partner, förflytta sig mycket långa sträckor 
(50-100 mil). 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a-2003h). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick.  
 
Tjåberget skulle påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt 
anslutning till objektet. Det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt bevarandeåtgärder.) 
Markberedning, dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen.  
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Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera 
området samt medföra att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7310 *Aapamyrar 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar och andra 
markavvattnande åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och 
hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation 
och torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning 
i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på 
habitatet.  
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar 
etc. kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller 
genom anläggningsarbetet. 
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.  
 
Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan  
innebära att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt 
förändras och på sikt kan habitatet övergå till skogbevuxen myr (91D0). 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Alla former av produktionsskogsbruk i eller i anslutning till ett objekt kan hota 
naturtypen. Skogsbruk kan inte bedrivas utan att naturtypens karaktäristiska arter 
hotas. Större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt 
leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen.  
Exempel på skogsbruksåtgärder som kan utgöra ett hot mot naturtypen (för 
samtliga verksamheter gäller att hotet kan gälla då verksamheten utövas i eller i 
angränsning till det enskilda objektet) är avverkningar, plantering, markberedning, 
dikning, dikesrensning, vägbyggen och annat som förändrar hydrologin och 
hydrokemin negativt. Detta kan leda till konsekvenser för vegetation samt 
torvbildning och torvnedbrytning.  
 
Andra åtgärder som kan hota naturtypen är torvutvinning i objektet eller i 
intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller 
förändrad vattenregim i ett vattendrag.  
 
Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i objektet ger förändringar på 
vegetationens artsammansättning.  
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Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturtypen kan hotas av skogsbruk i närområdet. Slutavverkningar, markavvattning 
och skyddsdikning i tillrinningsområdet ökar avrinningen och därmed risken för 
erosion och läckage av bland annat humusämnen och partiklar. Detta kan medföra 
grumling och igenslamning av bottnar.  
 
1361 Lodjur 
Illegal jakt är det allvarligaste hotet mot arten. Även ett alltför hårt jakttryck kan  
medföra minskande stammar. Det var allmän jakt på lodjur i hela landet fram till 
1986. Sedan mitten av 1990-talet har en reglerad jakt – s.k. skyddsjakt – tillåtits. I 
renskötselområdet har avsikten varit att i vissa områden minska stammen. 
Rävskabb och trafik skördar årligen flera tiotals offer.  
 
1352 *Varg 
Det allvarligaste hotet mot vargen är den illegala jakten. Det finns även farhågor att  
inavelseffekter kan få effekt om inte nytt genmaterial tillförs den skandinaviska 
populationen. Nyligen genomförda genetiska undersökningar tyder på att den 
skandinaviska stammen härstammar från ett enda par, men att ytterligare en hanne 
invandrade till Sverige 1990-91. Rävskabb har konstaterats hos varg vilket kan 
hämma stammens tillväxt. Bil- och tågtrafik är en annan viktig mortalitetsfaktor. 
 
1981   Nordisk klipptuss 
Arten hotas av att träd framför bergbranterna avverkas så att växtplatsen exponeras 
för sol och vind, och den försvinner om exponeringsskyddet tas bort helt. Troligt är 
att arten dessutom är känslig för luftföroreningar. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård. 
 
Tjåberget är ett värdefullt naturskogsområde med intressanta fynd av hotade arter. 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket 
omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och 
brand. Skogen bör inte utsättas för ingrepp utan lämnas för fri utveckling.  
 
Inom västlig taiga har branden historiskt sett utgjort en viktig ekologisk faktor. För 
att brandskapade bestånd och strukturer ska bevaras och nybildas bör en regional 
bränningsstrategi upprättas för Dalarnas län. Områden med långskägg och andra sk 
brandrefugiala arter bör dock inte brännas eftersom de största värdena där ligger i 
de sena gransuccessionerna. 
 
Området bör, på grund av sina höga naturvärden, erhålla ett varaktigt skydd mot 
skogsbruk och annan exploatering. Det finns långt framskridna planer på att 
skydda området som naturreservat. Reservatet kommer troligen att bildas senast 
2006. 
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Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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