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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att hejda utrotningen av djur
och växter samt att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som
finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som
anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet
åtar sig länderna att bevara de utpekade värdena i områdena långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av
hörnstenarna i EU:s arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170
naturtyper och cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 100 av djur- och
växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar i vårt land regelbundet cirka 60 av de
fåglar som listas i bilaga 1 i fågeldirektivet.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta görs i särskilda bevarandeplaner,
men beskrivningen kan också ingå i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen finns en beskrivning
av området med bevarandesyfte och bevarandemål för de naturtyper och arter som ska bevaras, och det ska framgå
hur skyddet kan bidra till en gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna. Även hot mot Natura 2000området och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, ska beskrivas. Bevarandeplanen
underlättar förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken genom att den ger viktig
information om området till bland annat markägare, myndigheter, exploatörer och naturvårdsförvaltare.
Bevarandeplanen utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med
området uppfylls. Det gäller även för de bevarandeåtgärder och den naturvårdsskötsel som kan krävas för att
bevara värdena, i den mån markägare eller andra brukare inte har möjligheten eller skyldigheten via andra lagar
eller avtal att göra detta (till exempel miljöersättningar). Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer
eller när förutsättningar ändras - den är ett "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med ny
kunskap och synpunkter genom att kontakta Länsstyrelsen.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall där ny
kunskap har tillkommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen när nästa tillfälle
ges. Framtida naturvårdsarbete kan komma att leda till ytterligare ny kunskap som i sin tur kan leda till behov av
justeringar av Natura 2000-områdets gränser, naturtyper eller arter. Vid förvaltning och tillståndsprövning är det
viktigt att utgå från de befintliga värdena, inte bara de regeringsgodkända, varför det är av vikt att bevarandeplanen
redovisar dessa, även om de inte har hunnit bli regeringsgodkända ännu.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av till exempel skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för naturreservat. Reglerna enligt eventuella skyddsbeslut
gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller i Natura 2000-områden.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön eller utpekade arter i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000området, om de kan påverka miljön eller utpekade arter i området. Det är påverkan på de naturmiljöer och/eller
arter som skyddas i området som är grunden för prövningen oavsett var källan till störningen ligger geografiskt.
Detta regleras i miljöbalken (7 kap. 27–29 §§). Tillståndskravet aktualiseras när en verksamhet eller åtgärd kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, det vill säga när det finns risk för skada.
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Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i Natura 2000-området behöver man
samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls dock samråd med Skogsstyrelsen
istället. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på webben (lansstyrelsen.se/ostergotland) eller kontakta en
handläggare (växel: 010-223 50 00).
För verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för naturvårdsskötsel och
naturvårdsförvaltning av ett Natura 2000-område, i syfte att långsiktigt bevara de naturtyper och/eller arter som
skyddas, krävs inte tillstånd.
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Bevarandeplan för Natura 2000 - området
SE0230230 Stockmossen
Kommun: Åtvidaberg
Områdets totala areal: 130,3 hektar
Markägarförhållande: Statligt och skogsbolag
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-19

Regeringsbeslut, historik:
Regeringen föreslår att området är av gemenskapsintresse (pSCI): 1998–12
Fastställts som ett område av gemenskapsintresse (SCI): 2005–01
Regeringen förklarar området som ett särskilt bevarandeområde (SAC): 2011–03

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
3160 – Myrsjöar
9010 – *Taiga
9080 – *Lövsumpskog
91D0 – *Skogsbevuxen myr

*) = Prioriterad art eller naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete
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Området
Bevarandesyfte
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 och arter som förekommer i området.

Prioriterade bevarandevärden:
Syftet med Natura 2000-området Stockmossen är framförallt att bevara och vidareutveckla naturvärden knutna till
de skogliga naturtyperna enligt art- och habitatdirektivet (9010, 9080, 91D0).

Motivering:
Området utgör ett värdefullt barrskogsområde med rika granmiljöer och ett stort inslag av triviallövträd. Här finns
en mångfald av växter, svampar och djur knutna till naturskogsmiljöer. Värdena är till stor del beroende av gamla
träd och olika former av död ved.

Prioriterade åtgärder:
Området ska få fortsätta utvecklas mot en naturskog med mycket död ved och en ”naturlig” störningsregim.

Beskrivning av området
Natur
Området består av ett grandominerat barrskogsområde och är beläget cirka 7 kilometer nordväst om Åtvidaberg.
Det är sedan 2008 skyddat som naturreservat.
Marken består av småblockig morän med relativt stort inslag av kalk vilket gör den bördigare än den
genomsnittliga skogsmarken i länet. Skogen har varit orörd en längre tid och det finns ett stort inslag av gamla träd
och död ved. I området finns även en mosse (Stockmossen) och flera lövsumpskogar insprängda. Centralt ligger
även en liten göl.
En rad olika rödlistade arter och signalarter har noterats i området. Däribland kan nämnas arter som skogssvingel
(Drymochloa sylvatica, rödlistekategori VU), aspfjädermossa (Neckera pennata, VU), vedsäckmossa (Calypogeia
suecica, VU), kornknutmossa (Odontoschisma denudatum, NT), skogstrappmossa (Anastrophyllum michauxii,
NT), dvärgbägarlav (Cladonia parasitica, NT), hållav (Menegazzia terebrata, VU), ullticka (Phellinus
ferrugineofuscus, NT), gränsticka (Phellinus nigrolimitatus, NT), veckticka (Antrodia pulvinascens, NT) och
ostticka (Skeletocutis odora, VU).
Bekämpning av åttatandad barkborre (granbarkborre) har tidigare pågått i området genom barkning, utförsel av
granved samt feromonfällor. Det var under 2005 och 2007 som det skapades stora mängder granvindfällen efter att
stormarna Gudrun och Per drabbat området. Detta i kombination med varmt väder under sommarhalvåren ledde
till att granbarkborrepopulationen ökade explosionsartat. Det var framförallt 2007 och 2008 som åtgärderna sattes
in. Idag är situationen återställd till ett mera normalt läge. Granbarkborrepopulationerna går typiskt tillbaks inom
några år efter att tillgången på lämpliga larvsubstrat i form av nyfallna lågor har tagits bort.
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Historisk markanvändning
I området finns i dag få tecken på mänsklig historisk aktivitet. Här finns inga kända registrerade fornlämningar
men enligt uppgift finns en kolbotten inom området. Vidare finns resterna efter en gammal ängslada intill ett kärr
och spår av gamla vägar. Bland annat ledde en väg tidigare fram till sidvallsängarna kring Stockmossen och en väg
ledde fram till gölen. Tollstorpegölen är uppkallad efter gården Tollstorp i närheten, vars äldsta skriftliga belägg är
från år 1320. Området ligger inte långt ifrån Mormorsgruvan i en trakt där bergsbruket var mycket aktivt till för ca
200 år sedan. Närområdena till gruvorna var ofta hårt huggna. Häradskartan från 1880 visar att området var
barrskogsklädd utmark. Sannolikt betades skogen, men med tanke på avståndet till de närmaste gårdarna, så var
betestrycket troligtvis lågt. Laggkärren till Stockmossen utnyttjades som slåtteräng. Skogsbruk har bedrivits på
senare tid i vissa delar av skogen, med påverkan genom några hyggen.

Områdets bevarandeåtgärder
Tabell 1: En generell sammanställning av bevarandeåtgärder omnämnda i den aktuella bevarandeplanen.

Bevarandeåtgärd

När

Var

Prioritet

Lövgynnande skötselåtgärder,
avverkning av unga
barrplanterade ytor.

Vid några enstaka
tillfällen som
engångsåtgärder

Främst för mark som ska
utvecklas mot naturtypen
taiga (9010)

1

Lövgynnande skötselåtgärder,
t.ex. markberedning för att
underlätta lövföryngring.

Utifrån behov

Främst i naturtypen taiga
(9010)

2

Reglering av skydd och skötsel:
Skydd och skötsel är reglerat i naturreservatets beslut (Stockmossens naturreservat, 2008) och skötselplan
(fastställd 2008). Skötselplanen anger generellt åtgärder som gynnar eller bibehåller naturvärdena som Natura
2000-området syftar till att bevara.
Eftersom skogsbruksåtgärder är förbjudna enligt reservatsbeslutet så bör det inte bli aktuellt med samråd med
Länsstyrelsen angående skogsbruksåtgärder inom Natura 2000-området. Eventuellt kan andra åtgärder, som
anläggning för friluftsliv eller åtgärder vid anläggning kräva samråd om åtgärderna riskerar att skada utpekade
naturvärden i Natura 2000. Avverkning av träd som ligger utanför Natura 2000-området men som kan ha höga
naturvärden kräver samråd med Länsstyrelsen.
Enligt kulturmiljölagens (1988:950) portalparagraf ska såväl enskilda som myndigheter visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller
begränsas. Alla fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet
att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra
eller skada en fornlämning”. Hänsyn till forn- och kulturlämningar ska därmed tas vid åtgärder som görs för att
bevara naturvärdena kopplade till Natura 2000. Området har inga kända registrerade fornlämningar.
Bevarandeplanen beskriver inte områdets forn- och kulturlämningar. Skötselplanen för naturreservatet beskriver
några kulturlämningar som finns i och kring området.
Markavvattning är åtgärder som utförs för att avvattna mark, för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för
att skydda mot vatten om åtgärderna syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.
Markavvattning kräver alltid tillstånd (11 kap. 13 § miljöbalken). I Östergötland är det dessutom förbjudet att
avvattna mark vilket medför att man även behöver söka en dispens från det generella markavvattningsförbudet.
Ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning prövas i normalfallet av Länsstyrelsen.
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Bevarandeåtgärder:
För mer ingående och specifika bevarandeåtgärder se skötselplanen för Stockmossens naturreservat. Nedan finns
de övergripande åtgärderna som behövs i området.
Större delen av skogen ska få utvecklas mot att bli en urskogsartad naturskog med kontinuitet i trädskiktet
bestående av träd i olika åldrar, samt innehållande en stor andel död ved. Vissa naturvårdsinsatser kommer dock
behövas eftersom skogen i ett naturligt tillstånd utsattes för störningsprocesser som bete, brand och
översvämningar och andra klimat och väderfenomen mer frekvent än vad som är förekommande idag. Att delar av
området skulle påverkas av naturvårdsåtgärder i intilliggande naturtyper eller av naturligt förekommande
omvälvande störningar är därför långsiktigt positivt och ska ses som en del i utvecklingen mot att bli en naturskog.
Utifrån behov kan det också bli aktuellt att nyttja skötselåtgärder som syftar till att gynna lövföryngringen. Målet är
att åstadkomma en grandominerad barrnaturskog med rika lövinslag. Vid några lövrika delar där barrträd har
planterats på senare år kommer unga barrträd att avverkas.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Bevarandestatus beskriver läget för naturtyperna i landet som helhet, medan bevarandetillståndet beskriver
aktuellt läge inom Natura 2000-området. Dessa beskrivs närmare under respektive naturtyp längre fram i planen.
Här redovisas en sammanställning av bevarandetillståndet inom området. Sumpskogspartier, myrmark och
sötvattensmiljöer kommer få utvecklas helt fritt.
Tabell 2: Naturtypsareal och förekomst av Natura 2000-arter (ej fåglar) inom Natura 2000-området. Blå färg innebär en
förändring av art- eller arealförekomst jämfört med regeringsgodkända uppgifter angivna inom parentes. Länsstyrelsen kommer
att föreslå förändringarna vid lämpligt tillfälle. *) = Prioriterad art eller naturtyp i EU:s Natura 2000-bevarandearbete.
Prioriteringen kan skilja sig från prioriteringen i det specifika området.

Naturtyp/art

Hektar/Förekomst

Bevarandetillstånd

Sida

3160 - Myrsjöar

2,0

Gynnsamt

8

9010 - *Taiga

76,4 (76,5)

Tillfredsställande

9

9080 - *Lövsumpskog

15,7 (16)

Gynnsamt

10

91D0 - *Skogsbevuxen myr

3,9 (5)

Tillfredsställande

12

Annan naturtyp

32,3

Total areal

130,3

Uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske enligt de manualer
för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Mätbara mål,
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs sedan upp.
Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner och skötselplaner uppfylls, att
skötseln fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har gynnsamt tillstånd.
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3160 – Myrsjöar
Arealen 2,0 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt vatten brunfärgat av torv eller humusämnen och ett
naturligt lågt pH. Vegetationen är gles och ofta bestående av flytbladsväxter och akvatiska mossor. Stränderna
består i huvudsak av myrvegetation det vill säga gles starr och flytande vitmossebestånd som i regel bildar gungfly.
Naturtypen omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Myrsjöar är normalt relativt små (ofta <10 hektar) och förekommer i hela landet, framför allt på organogena och
näringsfattiga jordar i myrrika områden samt i skogslandskapet.
Myrsjöarna är naturligt lågproduktiva och vattnet är påverkat av humussyror, naturligt surt och brunfärgat. Även
sjöar med lång omsättningstid (den tid vattnet stannar i sjön) som har klarare vatten men där typiska arter,
strukturer och funktioner förekommer ingår också i naturtypen.
Myrsjöar som är påverkade av försurning och ökad humusbelastning ingår i naturtypen eftersom sjöns karaktär
ofta består. Sjöar som sedan länge varit sänkta eller dämda och upprätthåller vattenståndsfluktuationer med
naturlig säsongsvariation ingår i naturtypen. Sjöar som är strakt påverkade av reglering eller dikning är normalt
inte naturtyp eftersom strukturer och funktioner då är skadade.

Bevarandemål
Arealen myrsjöar (3160) ska vara minst 2,0 hektar. Den hydrologiska regimen ska vara naturlig. Det ska finnas en
naturliknande vattenståndsvariation som skapar en variation av strandmiljöer. Halten av näringsämnen ska vara
naturligt låg (oligotrof). Sjön ska ha en naturlig strandzon och närområde det vill säga opåverkad av dikning,
negativ vattenståndsreglering och skoglig kontinuitet i anslutande skog.
Vandrande arter ska ha tillgång till fri konnektivitet (fria vandringsvägar och flöde) mellan anslutande
vattensystem. Typiska och karakteristiska arter ska kunna fortleva långsiktigt i området.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

Reglering påverkar 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 konkurrens-förhållanden, sprida smitta
och/eller orsaka genetisk kontaminering.
Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga strandmiljöer och
riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.
Utsläpp av föroreningar från punktkälla, till exempel avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet
riskerar att försämra vattenkvaliteten.
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förut-sättningarna 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.
Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag
uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka vandringshinder.
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Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Naturtypen myrsjöar återfinns i hela landet med tyngdpunkt i den boreala regionen. I jämförelse med andra
vattendrag är myrsjöarna mindre känsliga för mänsklig påverkan. Påverkan på naturtypen är dessutom generellt
låg och naturtypen är utbredd och talrik. Den samlade förekomstarealen i den boreala regionen är idag 145 000
hektar och ansågs statusen (2013) vara tillräcklig för att uppnå långsiktigt gynnsam bevarandestatus.
Bevarandetillståndet för naturtypen i Stockmossen bedöms som gynnsamt. Inga kända ingrepp finns i sjön eller
närmsta strandmiljön.

9010 – Taiga
Nuvarande arealen 76,4 ha är inte fastställd i regeringsbeslut
Arealen 76,5 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer främst i den boreala zonen på fuktiga näringsrika marker till torra och näringsfattiga.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 30–100 % och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg, ibland
även med inslag av andra inhemska arter. Naturtypen taiga innefattar även brandfält och stormfällningar som då
kan innebära en lägre krontäckning. Naturtypen består av äldre naturskogsartade barrskogar samt naturliga
successioner efter större störningar. Det kanske viktigaste elementet för naturtypen är den döda veden som hyser
en lång rad vedlevande svampar och insekter, dessutom är veden födosöks- och boplatser för många fågelarter.
Naturtypen delas vanligen in i flera olika undergrupper beroende på dominerande trädslag samt
successionsstadier.

Bevarandemål
Utbredningen av taiga (9010) är minst 76,4 hektar. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig föryngring. Gamla
träd och olika former av död ved är vanliga inslag i skogen. Det finns även fortsättningsvis rika lövinslag i den
barrdominerade skogen. Typiska arter ska förekomma i sådan omfattning att de kan fortleva långsiktigt i området.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

Exploatering.
Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även
åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av
intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, dikning, plantering
och användandet av främmande trädslag.
Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön förändras. Detta
gäller större markskador.
Fragmentering. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier med äldre
skog förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med kontinuitetsskogar
splittras upp genom avverkningar.
Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan
också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är ska dliga
för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra
skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
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Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de
dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa stadier, med följd
att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men
andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp av insekter och svamp.
Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har påverkat förekomst
av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är invasiva främmande arter som har potential att skada den
naturliga floran och faunan.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Naturtypen (9010) förekommer i hela landet med tyngdpunkten av utbredningen i den boreala zonen. Marker som
normalt brukas som produktionsskogar tillhör ofta naturtypen taiga och det är endast i de fjällnära regionerna som
det finns kvar betydande områden med äldre skog i sena successionsstadier. Naturtypen taiga (9010) har en negativ
utveckling eftersom skogsbruket i marker med höga naturvärden och fjällnära skog fortsätter, dessutom har
intresset för biobränslen, skogsgödsling och skogsodling med främmande trädarter ökat under senare år. Samtidigt
har hänsynen vid skogsavverkning ökat och arealen skyddad skog har utökats. År 2013 var förekomstarealen av
taiga i den boreala regionen 1 330 000 hektar och för att naturtypen 9010 ska uppnå gynnsam bevarandestatus
behövs det uppskattningsvis 3 500 000 hektar. Bevarandestatusen för naturtypen taiga (9010) är idag dålig i den
boreala regionen och utvecklingen är övervägande negativ.
Naturtypen vid Natura 2000-området Stockmossen bedöms ha ett tillfredsställande bevarandetillstånd. Flera av
områdets skogspartier utgörs av yngre skog och har inte klassats som Natura 2000-habitat. Dessa kommer skötas
för att på sikt utveckla naturskogskvaliteter.

9080 – Lövsumpskog
Nuvarande arealen 15,7 ha är inte fastställd i regeringsbeslut
Arealen 16 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen förekommer på fuktig och näringsrik mark. Det finns en påverkan från högt grundvatten och
översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på mineraljord, tunna torvtäcken och i vissa fall även på
torvmark av lövkärrstorv eller vasstorv. Trädskiktets krontäckningsgrad är vanligen mellan 50–100 %. I södra och
mellersta delarna av landet utgörs trädskiktet ofta av al. Gran och videarter kan ofta förekomma i både träd- och
buskskikt.
I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och struktur. Denna variation kan
härröra från tidigare markanvändning, naturgivna förutsättningar eller den aktiva dynamiken i bestånden. I sitt
mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av ett stort inslag av gamla träd och död ved. Som ett resultat av
tidigare markanvändning, naturliga störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre
successionsstadium med stort inslag av yngre träd.
Naturtypen består av en fuktig till blöt skog som till vissa delar liknar svämlövskogen, men till skillnad från dessa
karakteriseras fältskiktet av typiska sumpväxter beroende på det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
Övergången mot björkklädd, skogsbevuxen myr kan vara diffus, men generellt är torvtäcket i lövsumpskogen tunt
och består då av lövkärrs- och vasstorv. Till följd av den fuktiga marken står träden ofta på socklar, särskilt i äldre
skog. Tuvbildningen kan vara stark, och vegetationen därför varierande med ris på tuvorna och avsaknad av
vegetation i de blötaste delarna. I djup skugga blir fältskiktet glest. Lövsumpskogarna har sin tyngdpunkt i södra
delen av landet och förekommer främst i boreal och kontinental region.

Natura 2000-område
Stockmossen

Natura 2000-kod
SE0230230

Diarienummer
511-13871-18

Sida 11 av 18

Länsstyrelsen Östergötland

Bevarandemål
Arealen lövsumpskog ska vara minst 15,7 hektar. Naturtypen har en naturlig ostörd hydrologi. Sumpskogens träd
har en varierad åldersstruktur. Död ved i olika former, inklusive levande träd med döda träddelar förekommer.
Typiska arter ska förekomma i sådan omfattning att de kan fortleva långsiktigt i området.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

-

Exploatering av området
Avverkning, röjning, gallring, städning utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages.
Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet
av intresse. Undantaget kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla någ ot annat naturvärde.
Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering och
användandet av främmande trädslag.
Invasion av gran och främmande trädslag.
Störd hydrologi genom till exempel dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög grad får sin karaktär
av det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att hydrologin påverkas med följd
att naturmiljön ändras.
Fragmentering. Organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
Nedfall av kemiska ämnen. Visas kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan
också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadlig a
för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra
skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
Brist på dynamik. Flera av arterna knutna till naturtypen förekommer ofta bara i några få stadier i
skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något
av dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat och väderfenomen och utbrott av vissa skadeorganismer. Älg och annat vilt kan förhindra föryngringen
av lövträden.
Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett problem om de
förs in.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Sumpskogarna förekommer ofta insprängt bland andra skogstyper. Då är de dessutom ett viktigt inslag som
väsentligt höjer ett områdes naturvärde. Med tanke på den historiska förlusten av naturskogar, så kan man anta att
även opåverkade lövsumpskogar minskat avsevärt. År 2013 fanns det uppskattningsvis 20 700 hektar av naturtypen
i den boreala regionen i Sverige, men att det för god bevarandestatus behövs minst 42 000 hektar. Största hotet är
fortfarande ett storskaligt skogsbruk. Dagens sumpskogar bör bevaras med ökad naturvårdshänsyn inom
skogsbruket.
Bevarandetillståndet för naturtypen i området bedöms vara gynnsamt.
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91D0 – Skogsbevuxen myr
Nuvarande arealen 3,9 ha är inte fastställd i regeringsbeslut
Arealen 5 ha är fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen omfattar myrar med >30 centimeter djupt torvtäcke som är fuktig–blöt med högt liggande
grundvattenyta. De ska vara bevuxna med skog med en krontäckning på minst 30 %. Samtliga tallmossar räknas till
denna typ, medan de skogbeväxta kärren har en krontäckning på högst 70 %. Trädskiktet domineras oftast av
glasbjörk, tall och gran. Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.
Skogbevuxen myr skiljs från andra fuktiga och våta skogstyper genom sin torvproduktion. Den skogbevuxna myren
är i allmänhet surare och fattigare, medan naturtypen sumpskog visar tecken på högre näringsrikedom i form av
högre trädtillväxt och åtminstone smärre örtinslag.
Ofta hittar man den skogbevuxna myren i anslutning till större våtmarksområden, och behandlas då som en del av
dessa. Skogens hydrologi är naturlig och har inte haft betydande påverkan från till exempel markavvattning eller
torvtäkt.
Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter som kräver båda miljöerna.
Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium med undantag för de områden som har utsatts
för naturliga störningsprocesser (eller motsvarande imiterade skötselåtgärd), där kan ekosystemet befinna sig i
yngre successionsstadier. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen.

Bevarandemål
Utbredningen av skogsbevuxen myr (91D0) är i stort sett oförändrad kring 3,9 hektar. Myren har en naturlig ostörd
hydrologi. Träden har en varierad åldersstruktur. Det finns inslag av äldre träd och död ved. Processer tillåts
fortskrida med en naturlig dynamik. Populationerna för de typiska arterna minskar inte över tid.

Vad kan påverka negativt
-

-

-

Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan kan hydrologin påverkas
negativt.
Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. Även
åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av
intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde.
Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering och
användandet av främmande trädslag.
Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och lavar.
Torvtäkt.
Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
förändras.
Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av vissa
organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför
isolerade i landskapet.
Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, men kan
också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga
för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vegetationen. Andra
skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
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Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de
dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd
att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men
andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen, översvämning och utbrott av skadeorganismer.
Vissa organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel älg och annat
hjortvilt som kan förhindra föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ä nnu inte observerats i
landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandestatus och bevarandetillstånd
Naturtypen skogbevuxen myr (91D0) förekommer i hela landet med en tyngdpunkt av utbredningen i den boreala
zonen. År 2013 var förekomstarealen av skogbevuxen myr i den boreala regionen 1 880 000 hektar, vilket anses
vara tillräckligt för att naturtypen ska kunna bevaras långsiktigt. Bevarandestatus för naturtypen skogbevuxen myr
(91D0) anses som gynnsamt i den alpina och boreala regionen men otillfredsställande i den kontinentala regionen.
Bevarandetillståndet vid Stockmossen bedöms vara tillfredsställande. Naturtypen har i dagsläget relativt små inslag
av äldre träd och död ved i form av till exempel hålträd.

Kartor
Kartor som visar områdets läge, yttergränser, naturtypernas utbredning, samt äldre ekonomiska kartor finns sist i
planen.
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Översiktskartan visar att Stockmossen ligger cirka 7 kilometer nordväst om Åtvidaberg.
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Fastighetskartan visar yttergränserna för Natura 2000-området.
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Flygfotot visar naturtypernas utbredning i området.

Diarienummer
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Sida 16 av 18

Natura 2000-område
Stockmossen

Natura 2000-kod
SE0230230

Diarienummer
511-13871-18

Länsstyrelsen Östergötland

Den ekonomiska kartan från 30- och 40-talet visar att området varit skogsklätt även då.
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Häradskartan, från omkring slutet av 1800-talet, visar att området i hög utsträckning varit skogsklätt. Några
fler ytor hävdades förr, bland annat en del av myrmarkerna kring sjöar och mossar.
Gul mark är åker, grön är slåtteräng, vit är utmark (skog och hagmark) och blågrön är vatten. Små stjärnor
visar var marken är barrträdsklädd och små ringar var den är lövträdsklädd.

