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1. Allmänt om Natura 2000
Natura 2000 heter det nätverk av skyddsvärda områden som alla EU:s medlemsstater ska
bidra till att skapa enligt EU:s två naturvårdsdirektiv, Art- och habitatdirektivet (Rådets
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter) samt Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande
av vilda fåglar). Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom
gemenskapen. Sverige har som medlem i EU åtagit sig att se till att naturtyperna och arterna
har gynnsam bevarandestatus, dvs. att de finns kvar i långsiktigt hållbar omfattning genom att
vidta bevarandeåtgärder i form av skydd och skötsel. Genom 15–17 §§ Förordningen
(1998:1252) om områdesskydd har EU-direktiven implementerats i svensk lagstiftning. Ett
särskilt tillstånd krävs om man vill utföra åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000område på ett betydande sätt. Som en hjälp vid arbetet med att bevara naturvärdena i Natura
2000-områden samt som ett stöd för verksamheter som bedrivs i anslutning till området ska
det finnas bevarandeplaner för samtliga områden.
1.1 Allmänt om bevarandeplanen
Bevarandeplanen är det dokument som ska beskriva vad som är syftet med bevarandet av
varje enskilt Natura 2000-område och som ska ange vilka bevarandeåtgärder som planeras.
Bevarandeplanen behandlar områdets ingående naturtyper och arter som finns upptagna i
EU:s två naturvårdsdirektiv, Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. En viktig del i
arbetet med att vidta nödvändiga bevarandeåtgärder är formuleringen av bevarandesyfte och
bevarandemål för varje Natura 2000-område samt att planera och prioritera vilka
bevarandeåtgärder som behövs utifrån i dagsläget kända förhållanden och hot.
Bevarandesyftet utgår från 17§ Förordningen om områdesskydd som anger att länsstyrelserna
ska upprätta beskrivningar av syftet samt för de livsmiljöer och arter för vilka gynnsam
bevarandestatus ska upprätthållas eller återställas.

2. Grunder för utpekande
2.1 Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet
Området är utpekat att ingå i Natura 2000-nätverket enligt art & habitatdirektivet mot
bakgrund av att det inom området finns i direktivet ingående naturtyper (tabell 1). Främsta
motivet för utpekandet av området är förekomsten av de relativt orörda myrmiljöerna och
skogsmiljöerna inom de prioriterade naturtyperna aapamyrar, västlig taiga och skogbevuxen
myr. På kartan finns naturtyperna redovisade geografiskt för området.
Tabell 1. Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet
Kod
3260
7140
7310*
9010*

Naturtyp

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Aapamyrar
Västlig taiga
undergrupp: Gammal tallskog
Gammal granskog
Gammal barrblandskog
91D0* Skogbevuxen myr
*) = Prioriterad naturtyp

Areal
(ha)
5
14
579
87

Andel
(%)
0,6
2
71
11

18

2
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2.2 Ingående arter enligt fågeldirektivet
Området är utpekat att ingå i Natura 2000-nätverket enligt Fågeldirektivet mot bakgrund av
att det inom området finns flera i direktivet ingående arter (tabell 2).
Tabell 2. Ingående arter enligt fågeldirektivet
Kod
A038
A094
A108
A127
A140
A166
A234
A236
A241
A320
A379
A409

Art
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Tjäder, (Tetrao urogallus)
Trana (Grus grus)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Grönbena, (Tringa glareola)
Gråspett, (Picus canus)
Spillkråka, (Dryocopus martius)
Tretåig hackspett, (Picoides tridactylus)
Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
Ortolansparv (Emberiza hortulana)
Orre (Tetrao tetrix tetrix)

3. Bevarandesyften och bevarandemål
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller Art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett
gynnsamt tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Natura 2000-området Spångmyran- Röjtjärnsmyran är ett av länets största mosaikartade skogmyr komplex. Området är värdefullt då det har stora ornitologiska värden med ett flertal
fågelarter som ingår i fågeldirektivet. Det främsta bevarandesyftet är att bevara och återställa
myrmiljöerna och skogsmiljöerna i området.
Området är på väg att skyddas som naturreservat. Det stora området med sin variation av
olika naturtyper medför att en del aktiva skötselåtgärder är aktuella för att upprätthålla några
av naturtyperna. Inom talldominerade delar kommer naturvårdsbränning att utföras för att
utveckla och bevara den brandpräglade miljön och gynna de arter som är beroende av brand.
Våtmarker med tidigare slåtterhävd kommer att hävdas med slåtter och röjning av buskar och
sly. En sammanfattning av planerade skötselåtgärder visas i tabell 7. I tabell 3 och 4 finns en
sammanfattning av de bevarandemål som anger det tillstånd som bör råda i det enskilda
området för att optimera områdets bidrag till uppnåendet av gynnsam bevarandestatus på
nationell, biogeografisk eller EU-nivå.
Tabell 3. Bevarandemål för ingående naturtyper
Naturtyp
3260, Vattendrag med flytbladsvegetation
eller akvatiska mossor

Bevarandemål
• Naturtypen bibehålls i minst 5 ha.
• Vattendragens vattenföring och flödesdynamik bör
bibehållas.
• Ingen eller obetydlig påverkan av vägtrummor och andra
vandringshinder. Fria vandringsvägar i anslutande
vattensystem.
• En för naturtypen naturlig artsammansättning utan
negativ inverkan av främmande arter eller fiskstammar.
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7140, Öppna svagt välvda mossar, fattiga
och intermediära kärr och gungflyn
7310, Aapamyrar

9010, Västlig taiga
undergrupp:
Gammal tallskog
Gammal granskog
Gammal barrblandskog

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

91D0, Skogbevuxen myr

•
•
•

Typiska arter ska ej ha minskande populationer
Naturtypen bibehålls i minst 14 ha.
Naturlig hydrologisk regim ska råda.
Typiska arter ska ej ha minskande populationer
Naturtypen bibehålls i minst 579 ha.
Naturlig hydrologisk regim ska råda.
Typiska arter som sumpnycklar och björnbrodd m.fl. ska
ha ej minskande populationer.
Det bör förekomma häckning av grönbena och fiskgjuse
Täckningsgraden av träd och buskar ska understiga 10 %
Naturtypen bibehålls i minst 87 ha.
Skoglig kontinuitet och naturlig dynamik ska råda.
Typiska arter ska ha ej minskande populationer.
Mängden död ved ska utgöra minst 20 % av totalvolymen
ved för barrblands- och grandominerade miljöer och
minst 10 % för tallmiljöer, dock minst 20 m3/ha.
Delar av de brandpräglade områdena bör vara brända
inom 20 år.
Naturtypen bibehålls i minst 18 ha
Naturlig hydrologisk regim och skoglig kontinuitet ska
råda
Typiska arter ska ej ha minskande populationer

Tabell 4. Bevarandemål för ingående fågelarter
Art
A038, Sångsvan (Cygnus cygnus)

A094, Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

A108, Tjäder (Tetrao urogallus)
A409, Orre (Tetrao tetrix tetrix)
A127, Trana (Grus grus)
A166, Grönbena (Tringa glareola)
A140, Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
A234, Gråspett (Picus canus)
A236, Spillkråka (Dryocopus martius)
A241, Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
A320, Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
A379, Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Bevarandemål
• Artens häckningsbiotop, grunda och vegetationsrika
vatten, ska bibehållas.
• Ej minskande tillgång till undervattensvegetation
under häckningssäsongen.
• Arten ska häcka inom området.
• Ej minskande tillgång till gamla, plattkronade tallar
(boträd).
• Livskraftiga stammar av bytesdjur (fisk) ska finnas.
• Oförminskad tillgång till områden med minimal
mänsklig störning. Arten är ofta störningskänslig vid
boplatsen.
• Arternas livsmiljö (skogsmarken inom området) ska
bibehållas.
• Arternas häckningsbiotop, olika typer av våtmark, ska
bibehållas i minst 593 ha.
•
•
•
•
•

Arternas livsmiljö (skogsmarken inom området) ska
bibehållas.
Tillgången på död ved ska bibehållas, dock minst 20
m3 per hektar.
Arternas häckningsbiotop ska bibehållas.
Ej minskande tillgång till lämpliga boträd.
Arternas livsmiljö ska bibehållas.

4. Områdesbeskrivning
4.1 Allmän områdesbeskrivning
Spångmyran- Röjtjärnsmyran sydost om Ånge är ett stort myrområde och mycket
variationsrikt. Området är representativt för regionen med en blandning av myrar, många
fastmarksholmar och tjärnar samt även några mindre vanliga miljöer som t.ex. de blöta
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sumpkärren vid tjärnarna. Vegetationen är överlag fattig, mossarna domineras av rissamhällen
med bl.a. tuvull och ett flertal sphagnum- och carex-arter. I söder där myren smalnar av finns
flera skogsdungar med källor och tillhörande rikare vegetation, främst mossflora. Området är
hydrologiskt i det närmaste helt intakt. En stor del av fastmarksholmarna i området är tydligt
påverkade av både äldre tiders och modernt skogsbruk. Motsvarande påverkan finns även i
anslutande skogspartier. De blöta kärren vid tjärnarna har brukats och det är troligt att vissa
sänkningsingrepp har gjorts. I östra delen av området finns nya diken på ett par ställen.
Spångmyran- Röjtjärnsmyran har även stora ornitologiska värden och klassades som
värdeklass I i myrfågelinventeringen.
4.2 Intressanta arter i området, ej med i art- och habitatdirektivet
De orörda myrmiljöerna och skogmosaiken, främst de rikare partierna, ger utrymme för ett
flertal intressanta arter däribland myggblomster (Hammarbya paludosa), sumpycklar
(Dactylorhiza traunsteineri), björnbrodd (Tofieldia pusilla) samt den ovanliga vitmossarten,
Sphagnum obtusum. Bland fågelarterna ses bl.a. lärkfalk (Falco subbuteo).

5. Ekologiska förutsättningar
5.1 För området i dess helhet
Ostörda stora myrkomplex med naturlig hydrologi är idag en värdefull livsmiljö för många
arter och har förutsättning att vara det så länge inte området påverkas av modernt skogsbruk
och hydrologin inte påverkas i närområdet.
5.2 För ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet
3260, Vattendrag med flytbladsvegetation eller vattenlevande mossor. Vattendrag med en
vegetation av flytbladsväxter eller akvatiska mossor. Vattendragen får inte vara övergödda.
Naturtypen kan antingen vara vattenmossdominerat och nästan helt beskuggad av skog, eller
solexponerat, lugnflytande och dominerat av flytbladsväxter.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Bibehållna eller förbättrade förhållanden avseende vattenföring och flödesdynamik.
Oreglerad vattenföring upprätthåller en stor variation gällande bottensubstrat, vegetation
och strandstrukturer och därmed förutsättningar för naturligt förekommande arter.
• Ingen ytterligare påverkan av fragmentering (dämmen och andra vandringshinder),
kanalisering, invallning, flottledsrensning och rensning av sediment och vegetation.
Negativ påverkan från tidigare ingrepp minimeras.
• Fria vandringsvägar (inga antropogena vandringshinder) i anslutande vattensystem är en
förutsättning för vissa av naturtypens typiska arter.
• Naturliga omgivningar med strandskog/svämskog, våtmarker och mader. Strandskogen är
viktig för energitillförseln till ekosystemet, tillförseln av död ved samt beskuggningen.
• God vattenkvalitet, låg grad av mänsklig belastning avseende försurande ämnen,
närsalter, miljögifter och partiklar (grumlande ämnen).
• En för naturtypen naturlig artsammansättning utan negativ inverkan av främmande arter
eller fiskstammar.
• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen. De
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos
naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de aktuella hotfaktorerna.
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7140, Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. Öppna
eller mycket glest skogbevuxna myrar med max 25 % trädtäckning och näringsfattiga miljöer.
Naturtypen domineras av våtmarksarter som vitmossarter, ängsull, vattenklöver, mm.
En förutsättning för gynnsam bevarandestatus är:
• att populationerna hos de typiska arterna i naturtypen inte minskar påtagligt. De
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus
hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de hotfaktorer som är
aktuella för naturtypen
• Hydrologi och hydrokemi bör inte påverkas negativt. Detta inkluderar att torv inte
oxideras som en följd av ingrepp utan endast som en eventuell följd av naturliga
klimatförändringar.
• Vattenregimen i vattendragen bör vara så naturlig som möjligt.
• Täckningsgraden av botten- fält- busk och trädskikt bör inte förändras till att bli
nämnvärt glesare eller tätare.
• De strukturer/formelement som finns på myrarna bibehålls. Undantaget det som kan
klassas som naturliga förändringar.
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. Aapamyren är
nordlig och bäst utbildad norr om Dalälven.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Hydrologi och hydrokemi bör inte påverkas negativt, bl a får torv inte oxideras som en
följd av mänsklig påverkan utan endast som en eventuell följd av naturliga
klimatförändringar.
• Täckningsgraden av botten- fält- busk och trädskikt bör inte förändras till att bli
nämnvärt glesare eller tätare. Undantaget är en positiv effekt av restaureringsåtgärder.
• De strukturer (ex. tuvor, strängar, flarkar, flarkgölar) som finns på myren bibehålls
och har oförändrad omfattning och geografisk spridning. Undantaget det som kan
klassas som naturliga förändringar eller förändringar som följd av en lyckad
restaureringsåtgärd.
• Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen. De
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus
hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de hotfaktorer som är
aktuella för naturtypen.
9010, Västlig taiga. Naturliga, gamla, tall- och granskogar i norra och mellersta Sverige samt
yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Med
naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Dessa skogar kan ha en viss
mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större
kalavverkningar. Naturtypen hyser mycket stor variation av arter allt från vanliga skogsarter
till en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och insekter (främst skalbaggar) mm.
Undergrupper:
Gamla grandominerade skogar och barrblandskogar, utgör de naturliga skogarnas kärna
och omfattar rikligt med grovvuxna träd och murken ved av varierande ålder.
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Gamla talldominerade skogar Ofta tydligt brandpräglade skogar på magrare marker, ofta
mellansuccessioner som i ett senare skede kommer att övertas av gran om skogen inte brinner
på nytt.
En förutsättning för gynnsam bevarandestatus är:
•

•
•
•

•
•
•
•

Att populationerna hos de typiska arterna i naturtypen inte minskar påtagligt. De
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus
hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de hotfaktorer som är
aktuella för naturtypen.
Skoglig kontinuitet. En viktig förutsättning är en kontinuitet av träd där det har skapats
en naturlig åldersdifferentiering och artsammansättning.
Naturlig dynamik. Naturvärdena utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket
omfattar störningar, t.ex. brand, stormfällningar, insektsangrepp och översvämningar.
Förekomst av substrat är en förutsättning för epifytiska lavar och svampar knutna till
naturtypen, samt även för vedlevande insekter. Exempel på substrat är död ved;
grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier, gamla och grova träd med
dithörande barkstruktur. Gamla träd och lång trädkontinuitet är även viktigt för
marklevande mykorrhizasvampar.
I områden med brandhistorik är vissa typer av strukturer en förutsättning för många
typiska arter av fr.a. brandberoende och/eller brandgynnade insekter.
Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare granskogar, sumpskogar, raviner etc, förutsätter
en buffertzon mot hyggen och brandfält.
Lövträd (speciellt gamla och/eller grova träd) av t.ex. asp, sälg och rönn är viktiga
substrat, och dessutom viktiga som hålträd för fåglar.
Ostörd hydrologi i fr.a. sumpskogsmiljöer, samt i angränsande myrmark (s.k.
skogs/myrmosaiker).

91D0, Skogbevuxen myr. Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog.
Krontäckningen ska vara minst 25 % och högst 70 %. Naturtypen domineras av bl.a.
glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus är:
• Skoglig kontinuitet. En viktig förutsättning är en kontinuitet av trädbestånd där det har
skapats en naturlig åldersdifferentiering och artsammansättning.
• Naturlig dynamik. Naturvärdena utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket
omfattar störningar som t.ex. stormfällningar, insektsangrepp och översvämningar.
• Opåverkad hydrologi och hydrokemi.
• Förekomst av substrat för främst mossor och lavar. Exempel på substrat är död ved
(högstubbar, grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. av olika trädslag och
nedbrytningsgrad), gamla och grova träd av olika trädslag.
• Ingen påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i naturtypen. De
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus
hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av de hotfaktorer som är
aktuella för naturtypen.
5.3 För ingående arter enligt fågeldirektivet
A038, Sångsvan (Cygnus cygnus) 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
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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.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Kräver god tillgång på undervattensväxter under häckningssäsongen.
A094, Fiskgjuse (Pandion haliaetus) är helt beroende av tillgång till öppet vatten inom sitt
hemområde eftersom födan nästan uteslutande består av fisk. Den fångar endast ytligt gående
fisk, ned till maximalt en halv meters djup. Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd för sitt
bobygge. Det vanligaste trädslaget är tall (90 %) där det stora risboet byggs i toppen av
plattkronade, kraftiga träd, så att utsikt fås över omgivningen. Enstaka bon kan placeras i
kraftledningsstolpar, stora torn eller på stora stenar i sjöar och vattendrag. Fiskgjusen är ofta
störningskänslig vid boplatsen.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• God tillgång till boträd i form av gamla, plattkronade tallar.
• Att arten har möjlighet att häcka i områden där den inte störs av t ex båttrafik.
A108, Tjäder (Tetrao urogallus) kräver större sammanhängande skogsområden för att den
skall finnas i livskraftiga bestånd. Vintertid kräver arten förekomst av äldre 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. Våtmarker är dessutom en viktig biotop för
kycklingarna, som under de första levnadsveckorna livnär sig på insekter. Dessutom är arten
starkt traditionsbunden till speciella lekplatser. Tjädern är en stannfågel och rör sig normalt
inom ett område i storleksordningen 25 km2.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Stora, variationsrika skogsområden med inslag av våtmarker.
• Spelplatser lämnas orörda.
A127, Trana (Grus grus) Tranan häckar på stränder och olika typer av 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
häckningen rör sig paret normalt inom ett område i storleksordningen 1 km2.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Eftersom tranan alltid bygger sitt bo vattenomflutet, måste
vattenavledning/vattenståndssänkning i anslutning till häckningsområden undvikas
helt.
• Tranan är skygg vid sina boplatser och åtminstone vandringsleder som planeras med
sträckning över stora, öppna myrområden bör dras på behörigt avstånd (minst 500 m)
från boplatsområdet.
A140, Ljungpipare (Pluvialis apricaria) 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
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Ölands alvar. Gemensamt för de olika populationerna är kraven på stora öppna områden, med
låg och gärna något gles växtlighet. 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, främst i
bestånden söder om fjällkedjan, utnyttjar gärna närliggande åkrar under födosöket.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Tillgång på stora öppna områden med låg och gles växtlighet.
A166, Grönbena (Tringa glareola). Lämpliga häckningsmiljöer utgörs av sanka stränder
längs sjöar och vattendrag samt på fuktiga/våta gräs- eller starrbevuxna myrar. Arten kräver
tillgång till 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.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Opåverkade häckningsmiljöer på sanka stränder längs sjöar och vattendrag samt på
gräs- eller starrbevuxna myrar.
• Arten kräver tillgång till öppet vatten och dyiga stränder.
A234, Gråspett (Picus canus) behöver tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av
blandskogsbestånd och barrbestånd med rika inslag av grova lövträd och död lövved. Boträd
utgörs främst av grov asp men även tall, björk, rönn och gråal. Arten häckar numera ofta i
kvarlämnade grova aspar på hyggen. Gråspetten livnär sig till stor del på myror och andra
marklevande insekter varför förekomsten av ljusöppna, solexponerade miljöer i skogen är
mycket viktig. Historiskt sett har arten, liksom övriga hackspettar, gynnats av skogsbränder.
På kort sikt genom insektsrikedomen på brandfältet och på lång sikt genom bildandet av s.k.
lövbrännor. Arten föredrar områden med rik förekomst av död ved och vedlevande insekter
som alternativföda under vinterhalvåret. Gråspetten rör sig över tämligen stora områden under
häckningstiden; flera undersökningar tyder på att det handlar om flera hundra ha stora
områden (100–1 000 ha).
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• God tillgång på död ved.
• Tillgång till lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller björk
A236, Spillkråka (Dryocopus martius) bygger bo i grova träd, främst asp, tall eller björk.
För att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och
40 cm för tall. 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. Födan består främst av
vedlevande insekter och myror. Spillkråkan är en stannfågel och reviren är stora, normalt
mellan 400 och 1000 hektar.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Tillgång till lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller björk
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A241, Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) häckar i 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. Arten förekommer också i
flera andra skogstyper som exempelvis brandfält, lövbrännor och äldre alstrandskog, det
viktigaste för arten är att det finns en rik födotillgång i form av vedlevande insekter. Det är
huvudsakligen en stannfågel som dock kan röra sig lite längre sträckor vintertid.
Häckningsreviret är i storleksordningen 25 - 100 ha.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• God tillgång på död ved
A320, Mindre flugsnappare (Fidecula parva) häckar såväl i högstammig ädellövskog (ofta i
sluttningar och kuperad terräng) som i blandskog med mycket varierande barrandel. Ofta
hittar man den i slutna och tämligen fuktiga bestånd längs stränder, i lövrika sumpskogar eller
i anslutning till fuktigare partier på tidigare hävdad mark. Arten hävdar revir och rör sig då
inom ett område i storleksordningen 1.5 ha.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av ogallrade, naturskogsliknande
miljöer
• Tillgång på lämpliga bohål, främst i form av nischer vid grenbrott i döda träd, större
trädhåligheter eller gamla hackspettshål.
A379, Ortolansparv (Emberiza hortulana) häckar i öppna miljöer. Viktiga element är
lågvuxen vegetation och fläckar med bar mark. I de södra delarna av landet hittar man arten
främst i anslutning till äldre, extensivt utnyttjad jordbruksmark, i naturbetesmarker, på
åkerholmar, i dikesrenar, i anslutning till torra, solexponerade backar, inte sällan på sandiga
marker, exempelvis rullstensåsar. I norra Sverige uppträder arten i ett större spektrum av
miljöer, förutom i jordbrukslandskapet även på nyupptagna, torra hyggen med relativt täta
skärmar av frötallar. I jordbrukslandskapet tycks förekomsten av trädor vara en viktig
förutsättning, likaså ruderatmarker av olika slag, t.ex. järnvägsvallar, solexponerade
grusgropar och på sina håll även energiskogar och unga stadier av björkplantager på nedlagd
jordbruksmark.
Under de första veckorna livnär sig ungarna främst på insekter. Utanför denna mycket
begränsade period utgörs huvudfödan av frön av olika slag (mycket ogräsfrön).
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Tillgång på öppna områden med lågvuxen vegetation och solexponerade
barmarksfläckar
A409, Orre (Tetrao tetrix tetrix) är de öppna markernas skogshöna och häckar på hedar och
mossar samt i tidiga successionsstadier efter kalhyggen och skogsbränder. 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.
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus:
• Tillgång till öppen mark, som t ex mossar.
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6. Hotbild mot Natura 2000-området
Området är idag på väg att skyddas som naturreservat vilket innebär att det i reservatsbeslutet
finns föreskrifter som hindrar arbetsföretag som kan skada naturmiljön. Verksamheter och
faktorer som kan tänkas påverka Natura 2000-områdets naturtyp negativt visas i tabell 5 och
6.
Vid beskrivandet av hotbilden för ett område kan endast nu kända problem belysas. Det är
viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer att identifieras i framtiden. De hot som är
av global karaktär t.ex. klimatförändringar och atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte
lösas genom områdets skötsel. I övervakningsarbetet är det viktigt att i mån av resurser
redovisa hur de globala problemen utvecklas på såväl objekts- som länsnivå. Tyngdpunkten
för hotbilden av varje enskilt Natura 2000-objekt ligger främst på lokala hot från landskapstill artnivå.
Tabell 5. Verksamheter och faktorer som kan påverka Natura 2000-området negativt
Naturtyp
3260, Vattendrag med
flytbladsvegetation eller akvatiska
mossor

Hot
•

•

•
•

•
•

7140, Öppna svagt välvda mossar,
fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
7310, Aapamyrar
91D0, Skogbevuxen myr

•

•
•
•
•

Skogsbruk i omkringliggande skog kan ge ökad
instrålning/temperatur och kan liksom
markavvattning/skyddsdikning ge ökad avrinning och risk för
erosion. Verksamheterna kan även orsaka grumling och
igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i närmiljön.
Åtgärder som kan leda till minskade vattenståndsvariationer och
jämnare flöde, vilket orsakar mer ensartade botten- och
strandmiljöer och minskar förutsättningarna för arter som är
beroende av naturlig flödesdynamik.
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk
kontaminering.
Utvidgning av befintliga vägar kan orsaka grumling och
vägtrummor kan utgöra vandringshinder. Breddning av vägslänter
och nydragning av vägdiken, främst sådana som rinner direkt ner i
vattendraget
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex täkt eller annan
verksamhet.
Kalkning och gödsling av omgivande stränder och våtmarker kan
förändra de fysiska och kemiska förutsättningarna för
strandmiljöernas naturligt förekommande arter. En zon på 100 m
närmast vattnet undantagen spridning antas minska hotet. För alla
kalkade Natura-2000 områden måste kalkningsstrategin diskuteras
med ansvarig för kalkfunktionen.
Dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom dämning kan
påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt.
Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på
habitatet.
Torvbrytning är ett 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 närliggande fastmark
avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren. Hotet
kan undvikas genom att en skyddszon lämnas intill mossen.
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens
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artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser
i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen
deposition.
Markexploatering, som t ex anläggning av nya
kommunikationsleder.
Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som
är ett hot för många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt
av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar.
Graninvandring är ett hot mot flerskiktade tallskogar och
lövskogar som tidigare uppkommit efter brand.

•
9010, Västlig taiga

•
•

Tabell 6. Verksamheter och faktorer som kan påverka Natura 2000-områdets fågelarter
negativt
Art
A038, Sångsvan (Cygnus cygnus)
A094, Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Hot
•
•
•

A108, Tjäder (Tetrao urogallus)

•
•
•

A127, Trana (Grus grus)

A140, Ljungpipare (Pluvialis
apricaria)

•
•
•
•

A166, Grönbena (Tringa glareola)

•

A234, Gråspett (Picus canus)

•
•

A236, Spillkråka (Dryocopus
martius)

•
•
•
•
•

A241, Tretåig hackspett (Picoides
tridactylus)

•
•

A320, Mindre flugsnappare (Ficedula
parva)

•
•
•

A379, Ortolansparv (Emberiza

•

Förändrad hydrologisk regim i häckningsbiotopen, grunda och
vegetationsrika vatten.
Eftersom fiskgjusen ofta häckar vid stränder och på öar utgör
närgången båttrafik, sportfiske, bad, kanoting etc. i boets
omedelbara närhet ett hot.
Försurning av sjöar kan medföra sämre födotillgång samt en
ökad exponering för giftiga metaller.
Avverkning av lämpliga boträd, gamla och plattkronade tallar.
Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens
fortlevnad. Tjädern har dock starkt missgynnats av det
storskaliga skogsbruket.
Det allvarligaste hotet är förändringar på landskapsnivå, t.ex.
fragmentering och tillkomsten av stora arealer med monokulturer
av tall och gran som aldrig tillåts bli biologiskt mogna.
Ett alltför intensivt jakttryck.
Dikning av myrmark har bidragit till en ökad andel träd- och
skogbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för
tranan.
Igenväxning av våtmarker pga. dikning och torrläggning av
myrmarker samt minskad hävd
Minskad odling kan eventuellt försvåra födosöket under den
krävande äggläggningsperioden.
Dikning av myrmark har bidragit till en ökad andel träd- och
skogsbevuxen myr och därmed försämrade förhållanden för
grönbenan.
Storskalig torvbrytning.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör
att tillgången på lämpliga boträd minskar
Minskande mängd lövrika bestånd, missgynnar arten.
Minskande mängd stora och gamla träd och död stående ved.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör
att tillgången på lämpliga boträd minskar
Minskande mängd lövrika bestånd, missgynnar arten.
Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på hästmyror
missgynnas den med största säkerhet av stubbrytning och
GROT-uttag.
Minskande mängd stora och gamla träd och död stående ved.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör
att tillgången på lämpliga boträd minskar
Minskande mängd stora och gamla träd och död stående ved.
Häckningsbiotoperna är idag starkt hotad av skogsbruket.
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör
att tillgången på lämpliga boträd minskar.
Storskaliga förändringar av landskapet - minskad areal och
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hortulana)
A409, Orre (Tetrao tetrix tetrix)

•
•

igenväxning av tidigare hävdad mark samt slyuppslag och
igenväxning i randmiljöer.
Allt tätare skog och därigenom allt sämre som födosöksmiljö.
Ett alltför intensivt jakttryck.

7. Bevarandeåtgärder
7.1 Områdesskydd
Området är på väg att skyddas som naturreservat och kommer därmed att få det rättsliga
skydd som kan tänkas behövas. Länsstyrelsen har som ambition att hela området inom Natura
2000-gränsen ska skyddas som naturreservat, inklusive myrholmar och skogsmark.
Natura 2000 innebär även krav om tillståndsplikt för verksamheter eller åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka området (enligt 7 kap 28 a § miljöbalken). Tillståndsprövningar
ska utgå från hur verksamheten eller åtgärden påverkar områdets bevarandemål och
möjligheten för området att uppnå bevarandesyftet.
7.2 Skötsel
De delarna som domineras av tall ska i möjligaste mån brännas för att utveckla och bevara
den brandpräglade miljön och gynna de arter som är beroende av brand. De grandominerade
partierna lämnas till fri utveckling där naturliga processer får råda. På våtmarker med tidigare
slåtterhävd kan det bli aktuellt med slåtter och röjning av buskar och sly. Övrig våtmark
lämnas till fri utveckling. En sammanfattning av planerade skötselåtgärder visas i tabell 7.
Tabell 7. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder
Naturtyp
Grandominerade partier
Talldominerad skog
Tidigare hävdade våtrmarker
Tidigare hävdade våtmarker
Tidigare hävdade våtmarker och övrig
våtmark
Övrig våtmark

Skötselåtgärd
Fri naturlig utveckling
Naturvårdsbränning
Slåtterhävd
Röjning av buskar och sly
Igenläggning av dike

Tidpunkt
Tills vidare
Inom 20 år
Vid behov
Vid behov
Vid behov

Prioritet
2
1
3
3
2

Fri naturlig utveckling

Tills vidare

1

8. Bevarandestatus
Bevarandestatusen för området i sin helhet är gynnsam då området är relativt opåverkat från
modernt skogsbruk och en god hydrologisk regim råder.

9. Uppföljning av bevarandemål
Uppföljning av naturtyper och arter sker enligt Naturvårdsverket riktlinjer för uppföljning av
skyddade områden och är beskrivna i regionala uppföljningsplaner på Naturvårdsverkets
hemsida. Områdesvis uppföljning kommer att ske inom ett enskilt Natura 2000 område ifall
det finns faktorer som där behöver följas upp särskilt och som inte fångas upp av den
regionala uppföljningsplanen. Utvärdering av gynnsam bevarandestatus för naturtyper och
arter sker på biogeografisk nivå, för Västernorrlands län den boreala regionen.
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11. Kartor
Kartorna nedan visar de ingående naturtypernas utbredning samt en översikt av området.
Aktuell information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område finns på
Naturvårdsverkets hemsida, kartverktyget skyddad natur. Observera att det är naturtypernas
utbredning och förekomst i verkligheten som gäller vid en tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Det innebär att både rapporterad areal och det som framgår av
naturanaturtypskartan (NNK) kan behöva säkerställas med ytterligare uppgifter, t.ex.
fältinventeringar.

