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

SE0620309 Glistjärn 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn  11,2 21 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 11,8 22 
6430 Högörtängar 3,7 7 
 
Ovanstående uppgifter om 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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Namn: Glistjärn 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620309 

Områdestyp/status: SPA/SCI 

Ägarförhållanden: Privata  

Areal (ha): 53,5 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal (ha)  % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn  11,2 21 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 11,8 22 
6410    Fuktängar med blåtåtel eller starr       1           2 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  
A007 Svarthakedopping 
A166 Grönbena 
A127 Trana 
A081 Brun kärrhök 
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Beskrivning av området 
Glistjärn är den nordligaste slättsjön i länet och ansedd som den förnämsta 
fågelsjön i Rättviks kommun. Anmärkningsvärt är sjöns läge på kalkberggrund. 
Sjön har en rik strand- och vattenvegetation med bl.a. flera sällsynta natearter.  
 
Glistjärn och omgivande odlingslandskap har ett högt värde för det 
våtmarksberoende fågellivet och hyser en rik flora. Igenväxningen under senare 
delen av 1900-talet av både sjön och slogmarkerna har inneburit att sjöns rika 
vattenvegetation har blivit mer trivial och att fågellivet utarmats. Efter rensningar 
av utloppet under slutet av 70-talet och början av 80-talet började våtmarkerna att 
växa igen med björk. Under 70-talet anges skäggdopping, svarthakedopping och 
skrattmås som årsvissa häckare och vigg som ej årsviss häckare (Bylin, 1975).  
 
Rättviks Naturskyddsförening och Västbergs by har engagerat sig för att restaurera 
sjön, våtmarkerna och äldre fodermarker. De åtgärder som gjorts hittills har 
inneburit att fågellivet blivit mycket rikare. Under år 2000 avverkades skogen 
sydväst om sjön och hösten 2001 grävdes kanaler i våtmarken, en tidigare 
skrattmåsö avsnördes från våtmarken genom fräsning och delar av vassområdena 
frästes. Våren 2002 återvände skrattmåskolonin med 50-60 häckande par. 
Skrattmåskolonin är viktig för doppingar och änder eftersom den ger ett skydd mot 
predatorer. År 2002 fick skäggdoppingen fram ungar. Två par svarthakedopping 
fanns i sjön. Vadarfåglarna ökade kraftigt. Tofsviporna ökade från några enstaka 
häckande par till 15-20 våren/sommaren 2002. Grönbena häckade också i 
våtmarken under 2002. Bland flyttfåglar år 2002 kan nämnas svartsnäppa, brushane 
och gluttsnäppa. Glistjärn är känd för att dra till sig ovanliga arter. Svart stork, 
rödhuvad dykand (häckar ej i Sverige), gråhakedopping och salskrake har setts 
tillfälligt. Skäggmesen har häckat i området. Under år 2001 häckade trana, knipa, 
skäggdopping, storspov, enkelbeckasin, tofsvipa, rörsångare, sävsångare, sävsparv 
och mindre hackspett i området. Simänderna är den grupp som inte reagerat positivt 
på restaureringen (Christer Larsen, 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. 
 
Högst prioriterade är områdets värden för fågellivet.  
Syftet med skydd och skötsel är att: 
• skydda och vårda en viktig våtmark och det till denna knutna fågellivet 
• värna om landskapets kulturella och estetiska värden 
• värna om ett i övrigt rikt djur- och växtliv. 
 
Prioriterade arter 
Skrattmås 
Svarthakedopping 
Skäggdopping 
Grönbena 
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Tofsvipa 
Storspov 
Enkelbeckasin 
Trana 
Gulärla (sydlig ras) 
Ängsnycklar 
Majviva 
Slåtterblomma 
 
Andra viktiga arter 
Brun kärrhök 
Rörsångare  

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 
Förekommande fågelarter enligt fågeldirektivet skall bibehålla eller öka sina 
populationer. För att uppnå detta bör följande mål vara uppfyllda: 
• Täta bladvassbestånd täcker mellan x-x (0,5-5) hektar. 
•  Fuktängarna (delområde E) är fria från träd och buskar.  
• Sjön har en rik och varierad undervattensvegetation.  
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
• Arealen naturligt eutrofa sjöar etc. ska vara minst 11 hektar.  
• Täckningsgrad av flytbladsvegetation överstiger inte x %. 
• Rik och varierad undervattensvegetation, där minst två av de typiska arterna 

(blomvass, särv-arter, slamkrypa, dyblad, korsandmat, ävjebrodd, axslinga, 
kransslinga, vattenpilört, grovnate, trubbnate, långnate, sjöranunkel, stor andmat, 
vattenaloe) ska återfinnas i minst x % av provytorna. 

 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska vara minst x(11) hektar.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd bör understiga 5 ha. 
• Minst tre av de typiska arterna (kärlväxter: strängstarr, nålstarr, vitstarr, taggstarr, 
sileshår, kärrull, dytåg, vattenklöver, myrlilja, slåtterblomma, kärrspira, tätört, 
vitag, brunag, kallgräs, dvärglummer, snip, tuvsäv, bläddror. Mossor: 
guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, 
röd skorpionmossa, uddvitmossa, sotvitmossa/mellanvitmossa, drågvitmossa, 
klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
6410 Fuktängar med blåtåtel och starr 
• Arealen fuktängar med blåtåtel och starr ska öka till minst 4 hektar. 
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• Vedartad igenväxningsvegetation bör 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, 
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.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Glistjärn är en 12 hektar stor sjö som ligger inom Silurringen. De kalkrika 
markerna medför att sjöns pH och alkalinitet är höga. Sjöns maximala djup är cirka 
4 meter och bottenmaterialet består av lösa, dyartade sediment med en stor 
mäktighet.  
 
Sjöns tillrinningsområde är cirka 4 km2 och består huvudsakligen av skogsmark. 
Tillflödet sker bl.a. genom ett diffust flöde genom våtmarken norr om sjön. Sjöns 
omsättningstid är cirka 5 gånger per år. Längs sjöns östra sida löper Dalhallavägen. 
I övrigt omges sjön av våtmarker och odlingslandskap. Mitt i det öppna sjö- och 
våtmarkslandskapet ligger Storön, en brukad och bebodd ”ö”.  

Vattenprovtagningar 
Gunnar Lohammar gjorde undersökningar i sjön under 30-talet (Lohammar, 1938). 
Siktdjupet var då cirka 2-2,5 meter. Likartade värden uppmättes under år 2002 och 
2003. Han mätte även tot-P som var 26 ug/l 1933-08-28 och 44 ug/l 1937-05-09. 
Totalfosforhalten 2003-07-15 var 20 ug/l i ytvattnet. Fosfor är det begränsande 
ämnet för produktionen i sötvatten och visar hur näringsrik en sjö är. 
Totalfosforhalten kan dock variera avseende provtagningstid på året och 
vattendjup. I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag anges 
totalfosforhalter på mellan 25-50 som höga (klass 3 på en femgradig skala från låga 
till extremt höga). Totalkvävehalten 2003-07-15 var 610 ug/l. Detta värde ligger på 
måttligt hög till hög i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Värdena tyder på att 
näringstillståndet i sjön är vad man kan förvänta sig i en sjö omgiven av såväl skog, 
våtmarker som odlingsmark.  

Vattenvegetationen 
Vattenvegetationen har varit mycket artrik i Glistjärn. Enligt uppgifter från Gunnar 
Lohammar från 30-talet (Lohammar, 1938) fanns det slokstarr, flotagräs, axslinga, 
grovnate, trubbnate, långnate och hornsärv i sjön vilka alla är ganska sällsynta. 
Dessa arter, undantaget långnaten, förekommer i dessa trakter i utkanten av sina 
utbredningsområden. Uddnate fanns också i sjön vilket är en sällsynt nateart. 
Nämnas kan också andmat och vattenpest som visserligen är vanliga söderut men 
som här förekommer i utkanten av sina utbredningsområden.  
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Floran har enligt Axel Björklund blivit mer trivial sedan 50-talet. En orsak kan vara 
näringstillförseln den period då enskilda avlopp belastade sjön. Vattenpesten har 
minskat och de sällsynta natearterna som fanns tidigare har inte återfunnits 
(Björklund, muntligen). I kanten av våtmarken finns bladvassområden och på några 
ställen bestånd av kaveldun. Flytbladsvegetationen domineras av gul näckros och 
gäddnate. Andra vanliga arter i sjön är nordnäckros, långnate (främst i den norra 
delen) samt vattenbläddra och sjöfräken. Trubbnate återfanns under år 2002. Vid 
bottenprovtagning vintern 2001 hittades kransalgen Chara strigosa och vattenpest 
(Företagarnas folkhögskola, 2001). På sensommaren bildar vattenbläddran stora 
sjok som täcker vattenytan utanför fågeltornet.  

Fisk 
Vanliga fiskarter i Glistjärn är gädda, mört, abborre  och ruda. Vintertid blir det 
syrefritt i en stor del av sjön (provtagningar av Företagarnas folkhögskola jan-mars 
2001 och jan 2002). Det är dock troligt att det lokalt är bättre syreförhållanden, t ex 
vid tillflödet där det ofta är öppet vatten vintertid. Detta har bekräftats vid 
provtagning vintern 2002/2003.  

Igenväxningen 
Orsakerna till igenväxningen av sjön är troligen flera. Under slutet av 1800-talet 
sänktes Glistjärn med cirka en meter och sjöytan mer än halverades. Sjön har 
tidigare mottagit orenat avloppsvatten från kalkindustrin och från enskilda avlopp. 
Under 80-talet avlastades sjön genom att området anslöts till det kommunala 
avloppsledningsnätet. De senaste åren har restaureringsåtgärder gjorts för att 
förhindra igenväxningen, bl.a. har betesmarker restaurerats och öppna vattenytor 
skapats i våtmarken. I utloppet har på försök först en enkel tröskel och senare en så 
kallad ”munk” anlagts med målsättningen att möjliggöra höjning och reglering av 
vattenståndet i sjön. I anslutning till munken byggdes även en fisktrappa. Den 
senare visade sig inte fungera varför munken avlägsnades 2004.  
 

Industriell påverkan 
En kalkindustri ligger söder om sjön. Idag har kalkbränningen upphört medan 
krossningen finns kvar. Nedanför industrin har biprodukter, som skrotsten, tidigare 
tippats i sjön och bidragit till att sjöbotten tryckts upp som en vall framför 
massorna. Vallen är nu en friliggande, avlång ö med träd och buskar. Kalkugnarna 
eldades under en period med rivna bildäck. Aska från förbränningen och andra 
restprodukter från kalkindustrin tippades i Skålbergets kalkbrott. Vattnet från 
kalkbrottet, vilket är starkt basiskt, rinner via en bäck genom våtmarken och ut i 
sjön. I direkt anslutning till sjöns nordöstra del finns ett upplag med bildäck som 
täckts över med bark.   
 
Karaktärsarter: Dyblad, ålnate och andra naten, andmat, stor andmat, vattenaloe, 
vattenbläddra, gul näckros, kransslinga och hornsärv. (Naturvårdsverket 2003a) 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Våtmarken väster om Storön (delområde B) är ett mjukmattekärr av starr-
brunmosstyp med dålig bärighet. I våtmarken finns några mindre ytor med öppet 
vatten samt några mindre områden med täta, äldre vassar. Även täta partier med 
kaveldun förekommer. I övrigt är området öppet, men igenväxande med bladvass 
och björk. Vanliga kärlväxter i mossevegetationen är hundstarr, kärrsälting, 
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krypvide, madrör och kråkklöver. Även dystarr, ängsull och slåtterblomma 
förekommer. Runt nästan hela fastmarkskanten växer ängsnycklar. Rikligast 
förekommer de i nordvästra hörnet.  
 
Hösten år 2001 frästes delar av vassområdena och grävningsarbeten gjordes för att 
öka arealen öppet vatten. Massorna från grävningsarbetena lades upp på våtmarken. 
En tidigare skrattmåsholme avsnördes från våtmarken genom fräsning. Äldre vassar 
sparades. Under år 2002 gjordes ytterligare grävningsarbeten. Fågellivet har 
reagerat mycket positivt på dessa åtgärder. 
 
Våtmarken nordost om Storön (delområde C) har liknande vegetation som den 
väster om Storön. Norr om vägen till Storön växer ängsnycklar och kärrspira. 
Fågellivet är inte lika rikt som i den västra våtmarken. Området håller på att växa 
igen med vass och björksly. Inga restaureringsåtgärder har gjorts i detta område.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. (Naturvårdsverket 2003b) 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel och starr 
Sydväst om Glistjärn ligger en nyligen framröjd betesmark (delområde E), som har 
en intressant markanvändningshistoria. Vid tiden för storskiftet gick strandlinjen 
ungefär i linje med det långa mittdiket. Väster om detta var slog, slåtteräng, medan 
marken öster om följaktligen låg under vatten. Idag karaktäriseras området av sina 
många genomkorsande gamla diken. Uppenbarligen har marken under en tid 
brukats som åker. Någon tydlig kvardröjande effekt av detta, i form av insådda arter 
eller uttalad kvävepåverkan i vegetationen, finns inte idag. Däremot är floran bitvis 
trivial och har i stora delar ohävdsprägel med starka inslag av älgört. En hel del 
slåtter- och betesgynnade arter växer dock i hagen. Mest utbredda är sumpmåra, 
ängsskallra, hirsstarr och kärrsälting. På en fläck finns ett fint utbildat parti av 
kalkfuktäng med bland annat darrgräs. Även hirsstarren är såväl kalk- som 
betesgynnad. (Länsstyrelsen 2004)  Midsommarblomster, humleblomster och 
ängsgröe är också vanliga. På artrika platser kan man finna darrgräs, ormrot, 
rosettjungfrulin och majviva. Längs kanten mot våtmarken växer ängsnycklar. 
Området är helt öppet förutom runt fågeltornet på Lillön där det finns enstaka låga 
träd och buskar. Från vägen går en spång ut till fågeltornet. Hösten 2002 
stubbfrästes området norr om spången och år 2003 stängslades och betades det av 
nötkreatur. 
 
Delar av betesmarken är ännu i förhållandevis dåligt skick, och vegetationen 
domineras där av älggräs. Med det restaureringsarbete som pågår är dock 
förhoppningen att de värden som finns i de finare partierna kommer att sprida sig.  
När hävden i delområde E fungerar tillfredsställande bör restaureringsåtgärderna 
fortsätta norrut in i delområde F. Delområde F består av tidigare helt öppen mark 
som vuxit igen med bl.a. björk och gran. Igenväxningen har startat i dikeskanterna 
och däremellan finns öppna gläntor. I norra delen finns ett mindre område med 
öppen, betad mark. Fältskiktet domineras av älggräs. 
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Karaktärsarter: Blåtåtel, majviva, slankstarr, småstarr, hirsstarr, ormtunga, 
luddkrissla, blodrot, strandnejlika och strandviol. (Naturvårdsverket 2003c) 
 
A007 Svarthakedopping 
Tillgång till lämplig föda, vilket under häckningstiden består huvudsakligen av 
evertebrater, speciellt akvatiska, men också terrestra insekters larvstadier, samt till 
en mindre del fisk, salamandrar och grodyngel. Arten är mycket känsligt för 
näringskonkurrens med fisk. För lyckad reproduktion bör häckningsvattnen sakna, 
eller ha starkt reducerad fiskförekomst. Tillgång till lämplig häckningsplats, vilket i 
allmänhet innebär små och fisktomma sötvatten i form av viltvatten, dammar, kärr, 
agmyrar och vattenfyllda lertag. Kan även häcka i större sjöar, både eutrofa 
slättsjöar som mer näringsfattiga skogssjöar. I de senare fallen bör  
undervattensvegetationen vara riklig om där finns fisk. Förekommer även vid vissa 
kustlokaler i Östersjön och Bottenhavet/Bottenviken. Under häckningen är arten 
bunden till det vatten där boet anläggs. Övervintrar i marin miljö i västra och 
mellersta Europa. (Naturvårdsverket 2003d) 
 
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  
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. (Naturvårdsverket 2003g) 
 
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 m.m. Under 
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. 
(Naturvårdsverket 2003f) 
 
A081  Brun kärrhök 
Bruna kärrhöken är starkt knuten till vassrika eutrofa slättsjöar, men finns även i 
andra typer av sjöar. En förutsättning för häckning är att det finns tillgång på tät 
gammalvass eller liknande vegetation att bygga boet i. Arten kräver tillgång på 
lämpliga bytesdjur vid häckningslokalen och i dess omgivning. Jaktutflykter över 
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åkermark kan utsträckas åtskilliga kilometer från boplatsen. Födan utgörs av sorkar, 
grodor, fågelungar etc., ibland även ägg, fisk och kadaver. Under häckningstiden 
jagar bruna kärrhöken över arealer i storleksordningen 10–30 km2. Arten 
övervintrar i Medelhavsländerna och i tropiska Afrika. (Naturvårdsverket 2003e) 

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 
(Naturvårdsverket 2003a-g). 
 
I Glistjärn är värdena för fågellivet de högst prioriterade. Därför kan åtgärder som 
har negativ påverkan på de utpekade naturtyperna vara nödvändiga. Detta utgör inte 
något hot mot området i stort. 
 
Hot mot de utpekade fågelarterna i området 
• Igenväxning är det största hotet mot samtliga utpekade arter. Uppväxande träd och 
buskar på och runt häckningsmiljöer bidrar också till ett ökat predationstryck. 
Orsak till igenväxningen kan vara otillräcklig hävd eller lågt vattenstånd. 

• Vattenståndsändring åt endera håll under häckningsperioden utgör ett hot mot 
trana.  

• Brist på grunda sankmarker och hävdade stränder utgör ett hot mot grönbena.  

Följande åtgärder eller brist på åtgärder kan påverka naturtyperna negativt: 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder kan påverka 
habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt. Detta kan i sin tur ge 
konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. I Glistjärn, där 
fågellivet är mycket högt prioriterat, bör dock grävningar och liknande åtgärder 
som syftar till att öka områdets värde som fågelsjö tillåtas trots de negativa effekter 
detta kan ha på delar av våtmarken. 
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar 
etc. kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller 
genom anläggningsarbetet. 
 
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). 
 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation 
Felaktig reglering av sjöns vattennivå  
 
Ökat läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda 
eutrofieringen (övergödningen). Intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för 
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erosion samt läckage av växtnäring och bekämpningsmedel. Regelbunden rensning 
av diken kan orsaka grumling.  
 
Upphörd hävd och/eller skogsplantering på omkringliggande betesmarker ökar 
igenväxningstakten i strandzonen.  
 
Utsättning av främmande arter eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden och sprida smitta. 
 
Exploatering av strandområdet.  
 
Anläggning och underhåll av vägar, järnvägar och skogsbilvägar kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag uppströms.  
 
Ökad andel barrträd i närområdet ändrar markkemi och förändrar landskapsbilden.  
 
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet 
 
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. Det kan dock vara nödvändigt att övergångsutfodra under 
vår och höst för att förlänga betessäsongen.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
I första hand inriktas bevarandeåtgärderna på reglering av vattennivån, 
grävning/fräsning i våtmarkerna och på att hålla landskapet närmast våtmarken 
öppet.  
 
Vägar 
Inom området går en väg från Sandarna till Storön. En vändplats bör anläggas före 
Storön för att förhindra att besökare kör fram till gården och vänder. En 
förstärkning av vägen över våtmarken kan bli aktuell pga. vattenståndshöjningen. 
 
Byggnader 
Byggnader för jordbrukets behov får uppföras. Utformning och placering ska ske i 
samråd med förvaltaren. Byggnader för bostadsändamål kan godkännas om 
placeringen är lämplig. 
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Jakt och fiske 
Under häckningstid bör båttrafik intill våtmarken undvikas. I övrigt påverkas inte 
jakt och fiske av denna bevarandeplan. 
 
Hänsyn under häckningstid 
Under fåglarnas häckningstid bör inte våtmarken beträdas och arbeten i och intill 
våtmarken undvikas. 
 
Vattenstånd 
För att hindra igenväxning och gynna de utpekade fågelarterna bör vattenståndet i 
sjön dels höjas och dels regleras för att få naturliga vattenståndsfluktuationer med 
högre vattennivåer under vår och höst. Under häckningsperioden bör dock nivån 
inte höjas eller sänkas eftersom bon då kan dränkas eller exponeras för predatorer.  
 
Målsättningen är att den damm som behövs för reglering av vattenståndet i 
Glistjärn ska utformas så att fiskvandring till och från Glistjärn inte försvåras. För 
att slutligt fastställa hur regleringen av sjön ska se ut bör vattendom eftersträvas.  
 
Skötselområde A: Sjön 
Möjliga åtgärder för att förhindra igenväxningen är vattenståndshöjning och olika 
former av vegetationsbekämpning. Vid vegetationsbekämpning är det en stor fördel 
om växtmaterialet tas bort ur sjöns ekosystem för att minska mängden syretärande 
material. Flytbladsväxternas, huvudsakligen näckrosornas, utbredning kan minskas 
genom årlig slåtter i juli. Åtgärden måste dock upprepas för att få effekt. I första 
hand bör området åtgärdas utanför fastigheten på Storön, badplatsen och det 
smalaste partiet i södra delen. Strandområdet hålls i stort sett öppet.  
 
Skötselområde B: Våtmarken väster om Storön 
Sly bör avverkas och tas bort/brännas. Arealen öppet vatten bör ökas genom att 
kanaler grävs och öppna vattenytor i våtmarken skapas. Man bör eftersträva att 
öppna vattenytor får kontakt med sjön genom kanaler. Grävningsarbeten undviks i 
kantzonen mot fast mark för att göra det möjligt att en blå bård bildas vid bete och 
för att bevara ängsnycklarna. Om vassens utbredning blir alltför stor (> 5 ha) kan 
detta motverkas genom fräsning, slåtter eller liknande. Mindre partier med 
gyttjeområden kan skapas med fräsning. Man bör avvakta utvecklingen på de 
områden där vass frästes år 2001. Vid planering av grävnings- och fräsningsarbeten 
ska man ta hänsyn till de limnologiska effekterna och om möjligt ta bort 
syretärande material. 
 
Skötselområde C: Våtmarken nordost om Storön 
Åtgärder inom delområde C har lägre prioritet än delområde B. Det som kan bli 
aktuellt inom skötselområde C under de närmaste åren är att björksly tas bort. På 
längre sikt kan liknande åtgärder som i delområde B bli aktuella.  
 
Skötselområde D: Åkermark och vall 
Öppen brukad åkermark/vall. Områdena bör inte trädplanteras eller växa igen. 
Några mindre träddungar kan få vara kvar. Fortsatt skötsel med odling, slåtter eller 
bete. Inväxta lador bör huggas fram. Trädridån mellan delområde C och D bör 
avverkas om bete kan ordnas. 
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Skötselområde E: Öppen betesmark 
Bete med nötkreatur eller sambete med nötkreatur och andra djurslag. Betestrycket 
bör anpassas så att markerna hålls väl hävdade utan att trampskador uppstår. Istället 
för bete kan området slås. Det bör då ske efter 15/7 och höet ska tas bort. Bete efter 
slåttern är en fördel. Söder om spången har marken sämre bärighet så bete är 
troligtvis inte lämpligt. Grävningsarbeten kan bli aktuella runt Lillön och i 
anslutning till våtmarken i den södra delen. Om den södra delen inte kan hävdas 
måste den slyröjas regelbundet. 
 
Skötselområde F: Träd- och buskbevuxen betesmark 
Restaurering av detta område blir aktuellt när skötseln av delområde E fungerar bra.  
Området bör restaureras till betes- eller slåttermark. Området kan antingen vara helt 
öppet med enstaka träddungar på torr mark som skydd för kreaturen eller glest 
bevuxet med en variation av olika träd- och buskarter i dungar och som solitärer. 
Höga träd bör undvikas intill våtmarken. Området bör vara så öppet att en grässvål 
kan bildas och området fungera som betesmark. Träd och buskar sparas längs 
vattendraget. Om avverkningen görs etappvis är den södra delen högst prioriterad. I 
första hand bör gran avverkas. Avverkningen sköts i första hand av markägaren. 
Om han/hon vill få hjälp med den kan kommunen eller Länsstyrelsen bistå. 
Huvuddelen av röjt material ska tas bort eller brännas. Mindre högar kan lämnas på 
impediment för att gynna insektsfaunan. Rensning av utloppsån kan bli aktuellt. I 
samband med avverkningen införs betesdrift. Betestrycket anpassas så att markerna 
hålls väl hävdade utan att trampskador uppstår. Istället för bete kan området slås. 
Det bör då ske efter 15/7 och höet ska tas bort.  

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

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer eventuellt 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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