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

Kommun: Vansbro 

Områdeskod: SE0620104 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 784 

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

7110 *Högmossar 588 75 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  
intermediära kärr och gungflyn 79 10 

9010 *Västlig taiga 39 5 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 39 5 
9060 Barrskogar i anslutning till rullstensåsar 39 5 
 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Hästingsflotten är ett mycket stort myrkomplex som är beläget i ett 
platålandskap mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder. I väster 
begränsas området av Rutsjön, i norr av Uppsälje-Nåsen och i öster av sjön 
Skramsen. Genom myren rinner Rutån från Rutsjön och vidare norrut till 
Västerdalälven. Några mindre vattendrag kommer från bergen i söder. 
Myren vilar på sandavlagringar tillhörande Nåsåsen och på några ställen 
genomskärs myren av mindre åsryggar. Längs dessa ryggar uppträder ett 
antal åsgropssjöar: Hästängstjärn, Ljustjärn, Mörktjärn och Flån.  
 
Hästingsflotten är regionens största oskadade mosse. Det centrala 
mosseplanet har ett mycket välutvecklat system av gölar och höljor. Mellan 
mossarna drar ett antal lösbottenkärrdråg. I söder finns svagt lutande 
fastmarkkärr i fastmarksgränsen med rikkärrsvegetation i vilken bl.a. 
björnbrodd och småsileshår märks. Myrens västra del, mot Rutsjön, upptas 
främst av olika typer av mossar såsom tallmossar, hjortronmossar och 
normala rismossar med ljung. Här går också ett brett lösbottendråg med 
anslutande sumpskogspartier.  
 
Mångformigheten i myrkomplexet skapar en intressant flora och fauna. 
Speciellt fågellivet är mycket rikt och består av myrlevande arter som 
ljungpipare, småspov och brushane.  

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 och uppföljning. Även listorna över typiska arter 
kan komma att justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  

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

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x 
% av provytorna. (Typiska arter: Vedsvampar och 
hänglavar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
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spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, 
tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon.) 

9060 Barrskogar i anslutning 
till rullstensåsar 

• Arealen barrskogar i anslutning till rullstensåsar ska 
bibehållas eller öka.  

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

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

7110 Högmossar • Arealen högmossar ska bibehållas eller öka. 
• I habitatet bibehålls täckningsgrad av de 

hydromorfologiska strukturerna gölar, strängar, tuvor 
och dråg. 

• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av 
provytorna. (Typiska arter: Rosling, dystarr, 
storsileshår, rundsileshår, tuvull, vitag/brunag, kallgräs, 
tuvsäv. Flaggvitmossa, ullvitmossa, flytvitmossa, 
rufsvitmossa, rostvitmossa, rubinvitmossa, 
praktvitmossa.)  

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

• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas 
eller öka.  

• 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 (guldskedmossa, 
guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, 
krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i 
minst x % av provytorna.  

3160  Dystrofa sjöar och 
småvatten 
 

• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas 
eller öka. 

• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är 
högst x %. 

• Minst x av de typiska arterna finns 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 2003-2003d) 
 
7110 *Högmossar 
Myren utgörs av flera mossar som delas av en rullstensås, kärr och av Rutån 
En bred vik åt sydost omfattar myrens huvuddel. Denna myr torde vara 
länets största oskadade mosse. Det centrala mosseplanet har ett mycket 
välutbildat system av gölar och höljor. Myrens västra del, mot Rutsjön, 
upptas främst av olika typer av mossar såsom tallmossar, hjortronmossar 
och normala rismossar med ljung. 
 
Området är ett omväxlande skogs- och myrlandskap med smärre rikinslag i 
form av bl.a. ängsnycklar. Väster om sjön Rutsjön finns ett vidsträckt 
lösbottenkärrområde med svag strängbildning. Mot sidorna övergår det i 
torrare fastmattekärr, vilka mot fastmarken i sin tur övergår i glest 
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tallbevuxna, plana rismossar.  
 
Karaktärsarter: Rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa, flytvitmossa, 
ullvitmossa, rufsvitmossa, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, 
rundsileshår, storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn 
I söder finns svagt lutande fastmarkkärr i fastmarksgränsen med 
rikkärrsvegetation i vilken bl.a. björnbrodd och småsileshår märks. I väster 
går också ett brett lösbottendråg med anslutande sumpskogspartier. 
 
Rutsjöflotten utgör med sin dominerande kärrsammansättning ett 
komplement till Hästingsflottens mossekomplex i öster. 
 
Mot vägen i öster utbreder sig ett vidsträckt mjukmattekärr med större källor 
i kanten.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, 
dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, 
ljung och tuvsäv. 
 
9010 *Västlig taiga 
Den västliga taigan i området utgörs främst av randskog och myrholmar och 
åsar bevuxna med tallskog.  
 
Undergrupper:  
B. naturlig, gammal tallskog  
E. nyligen brända områden (brandfält)  
 
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. 
 
9060 Barrskogar i anslutning till rullstensåsar 
Myren vilar på sandavlagringar tillhörande Nåsåsen och på några ställen 
genomskärs myren av mindre åsryggar. Längs dessa ryggar uppträder ett 
antal åsgropssjöar: Hästängstjärn, Ljustjärn, Mörktjärn och Flån.  
 
Karaktärsarter: tall, gran, en, lingon, kattfot, getrams, slåtterfibbla, renlavar, 
backskafting, backstarr, backtimjan, backglim, mosippa och sandviol.  
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Vi åsen finns flera tjärnar varav Hästtjärn är den största. Hästtjärn har 
förbindelse med Rutsjön via Rutån som rinner genom området.  
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, 
vitmossor, vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och 
naturtyper inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003-2003d) 
 
7110 *Högmossar 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 

gungflyn 
7310 *Aapamyrar 
 
Tillkommande ingrepp i form av dikning 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. 
 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk 
för att efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir 
större. 
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan 
hydrologin och/eller hydrokemin i området förstöras. 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 habitatet ger 
drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande 
spridning av kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada 
habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande 
vatten. 
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan 
förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller genom 
anläggningsarbetet. 
 
I den sydöstra delen av Hästingsflotten, söder om den sydligaste myrgölen, 
utanför natura 2000 området finns ett större dike som mynnar precis i 
fastighetsgränsen. Diket är gammalt och det växer ung tallskog på dikets 
numera nästan helt nedsjunkna sidovallar. Diket avvattnas in mot själva 
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Natura 2000 området. Dikets påverkan bedöms som liten, eftersom det inte 
påverkar de närmaste ombotrofa mossarna genom att dessa omges av 
intakta laggar. Dock bör rensning av diket undvikas. 
 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; 
hotar naturtypen, och leder till brist på gamla träd och död ved. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
virkestransport, markberedning, dikning och plantering. 
 
Byggnation av skogsbilvägar leder till fragmentering av området och 
medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar 
som tidigare uppkommit efter brand.  
 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk är ett hot mot skogar med höga 
naturvärden i trädskiktet. 
 
Täktverksamheter (grusbrytning, infiltrationsanläggningar för konstgjort 
grundvatten mm) påverkar naturtypen negativt. Grundvattentäkter sänker 
grundvattennivån i åsen. 
 
Vägbyggen och annan exploatering, även skogsbilvägar vilka fragmenterar 
området, kan medföra att hydrologin i skogsområdet förstörs. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet till exempel avverkning av strandskog förändrar 
hydrologi och struktur i strandzonen och kan orsaka grumling och ändrad 
tillförsel av organiskt material. 
 
Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. 
Överdämning och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning 
och/eller igenväxning i strandzonen. Regleringskonstruktioner utgör 
dessutom ofta vandringshinder. Utsättning av främmande arter, eller 
fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller 
orsaka genetisk kontaminering. 
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. 
Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar 
påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura 
förhållanden. 
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage 
av bl.a. humusämnen och partiklar vilket kan medföra grumling och 
igenslamning av bottnar. 
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
Hästingsflotten är skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar 
våtmarkernas hydrologi samt de värdefulla myrholmarnas och 
randskogarnas naturvärden. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder. 
 
I den sydöstra delen av Hästingsflotten, söder om den sydligaste myrgölen, 
utanför natura 2000 området finns ett större dike som mynnar precis i 
fastighetsgränsen. Diket är gammalt och det växer ung tallskog på dikets 
numera nästan helt nedsjunkna sidovallar. Diket avvattnas in mot själva 
Natura 2000 området. Dikets påverkan bedöms som liten, eftersom det inte 
påverkar de närmaste ombrotrofa mossarna genom att dessa omges av 
intakta laggar. Dock bör rensning av diket undvikas. 
 
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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