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Beskrivning av naturtypen
Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#2

Utdrag ur EU:s tolkningsmanual
Natural lakes and ponds with brown tinted water due to peat and humic acids, generally on peaty soils in bogs or in heaths with natural evolution toward bogs. pH is
often low, 3 to 6. Plant communities belong to the order Utricularietalia.
Svensk tolkning av definitionen
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 är i huvudsak organogena
med myrvegetation, gles starr och flytande vitmossebestånd som i regel bildar
gungflyn. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Myrsjöar är normalt relativt små (ofta <10 ha, sällan > 50 ha) och förekommer i
hela landet, framför allt på organogena och näringsfattiga jordar i myrrika områden
samt i skogslandskapet.
Myrsjöarna är naturligt lågproduktiva (fosforhalt <25μg/l). Vattnet är påverkat av
humussyror, naturligt surt (ofta pH <6,2) och brunfärgat (ofta >100 mg Pt/l). Sjöar
med lång omsättningstid som har klarare vatten/ lägre färgtal, men upprätthåller
karaktärsarter, strukturer och funktioner ingår 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. Däremot bör sjöar som
regelbundet regleras inte ingå i typen eftersom den karaktäristiska gungflyvegetationen påverkas negativt av onaturliga vattenståndsförändringar.

Kommentarer
Sjöar på kalfjället utgör sällan naturtyp eftersom det tunna torvlagret inte ger förutsättningar för den karaktäristiska vegetationen eller vattenkvaliteten.
Inom ramen för naturtypen förekommer olika vattenkemiska förhållanden. Naturliga nivåer för några karaktärsgivande parametrar är pH <6.2, vattenfärg > 100 mg
Pt eller abs f 400/5 >0,2 och totalfosfor < 25 μg/l.
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I norra Sverige kan sjöar med lägre färgtal upprätthålla naturtypens karaktärsarter,
strukturer och funktioner och därmed ingå i naturtypen. Lägre färgtal i norr kan
vara en effekt av lägre mineralisering och humusläckage på grund av kallare klimat
och kortare vegetationsperiod.
Sjöar, vars omgivande våtmark/gungfly är starkt påverkad av dikning utgör normalt ej naturtyp eftersom strukturer och funktioner då är skadade.

Gränsdragning mot andra naturtyper
 Naturtypen avgränsas mot land av medelhögvattenlinjen. Om vattenståndsdata saknas kan avgränsningen identifieras med förekomsten av vattenanknutna arter. Terrestra naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1, till exempel västlig taiga (9010) har dock tolkningsföreträde i övergånszonen
mellan naturtyperna.
 Småvatten som helt omgärdas av naturtypsklassad myr (naturtyp 71107120, 7140, 7310-7320) skall i det enskilda fallet vara minst 0,1 ha för att
klassas som naturtypen (dystrof sjö). I andra fall ingår vattnet som element
i våtmarken. När sjöns strandvegetation i form av gungfly är minst 1 ha
räknas gungflyt som våtmarkshabitat (7140). I annat fall ingår gungflyt
som element i sjöhabitatet.
Viktiga strukturer och funktioner
 intakt hydrologi i strandzonen.
 skoglig kontinuitet i närmast anslutande skog (i förekommande fall).
Typiska och karakteristiska arter
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

K-art

Carex lasiocarpa

tråddstarr

K-art

Carex magellanica

sumpstarr

K-art

Carex rostrata

flaskstarr

K-art

Menyanthes trifoliata

vattenklöver

K-art

Nuphar pumila

dvärgnäckros

K-art

Nymphaea alba

Vit näckros

K-art

Nymphaea candida

nordnäckros

K-art

Rhynchospora alba

vitag

K-art

Sparganium natans

dvärgigelknopp

K-art

Utricularia minor

dvärgbläddra

K-art

Kärlväxter

Mossor
Sphagnum auriculatum

hornvitmossa

K-art

Sphagnum cuspidatum

flytvitmossa

K-art
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Sphagnum majus

rufsvitmossa

K-art

Warnstorfia procera

purpurkrokmossa

K-art

Warnstorfia trichophylla

penselkrokmossa

K-art

Fåglar
A, B, K

Bucephala clangula

knipa

T-art

Cygnus cygnus

sångsvan

T-art

A, B

Gavia stellata

smålom

T-art

A, B, K

Limicola falcinellus

myrsnäppa

T-art

A

Mergus albellus

salskrake

T-art

A

Podiceps auritus
Trollsländor

svarthakedopping

T-art

A, B, K

Aeshna caerulea

fjällmosaikslända

T-art

A, B

Aeshna subarctica

gungflymosaikslända

T-art

B, K

Coenagrion johanssoni

johanssons flickslända

T-art

B

T-art

A, B, K

Leucorrhinia dubia

myrtrollslända

Klassificering enligt andra klassificeringssystem
Klassificeringssystem

Naturtypens motsvarighet

VIN:

6.2.1.1 Gul näckros-typ, 6.5.2 Vattenmossvegetation

EUNIS:

C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools

Utbredning och förekomst
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#5

Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007
Rapporterat 2007
Natura 2000-områden
Utpekade för naturtypen (st)

Reg. A

Reg. B

Reg. K

Totalt

19

318

12

334

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

39 277
39 277
Gynnsam
Stabil

338 268
338 268
Gynnsam
Stabil

15 268
15 268
Gynnsam
Stabil

392 813
392 813

Förekomstareal
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status

150
150
Gynnsam

1 433
1 433
Gynnsam

7
7
Gynnsam

1 590
1 590
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Bedömning trend

Stabil

Stabil

Stabil

Kvalitet
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).

Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#8

Många av de dystrofa sjöarnas karakteristiska och typiska arter är beroende av
strandskogen och våtmarkerna som livsmiljö, därför är intakta strandvåtmarker och
strandskog viktiga förutsättningar för gynnsam bevarandestatus.
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En opåverkad hydrologi gynnar den karakteristiska våtmarksvegetationen i strandlinjen. Oreglerade förhållanden skall upprätthållas och negativ påverkan från eventuella tidigare regleringar, rensningar eller dikningar minimeras. Många sjöar som
sedan tidigare är sänkta eller reglerade kan dock upprätthålla hydrologiska förutsättningar för naturtypen.
Vattenkvaliteten ska vara tillräckligt god och den antropogena belastningen av
närsalter, miljögifter och grumlande ämnen begränsas. Förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus är att god eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen
uppnås eller bibehålls.
Gynnsamt tillstånd/bevarandestatus förutsätter att de typiska arterna inte minskar
påtagligt i området respektive på biogeografisk nivå eftersom typiska arter indikerar att naturtypen upprätthåller viss kvalitet och viktiga ekologiska funktioner.
Främmande arter eller fiskstammar ska ej inverka negativt på artsammansättningen
eller variationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden eller smittspridning.
På biogeografisk nivå är konnektivitet inom vattensystemet en förutsättning för
gynnsam bevarandestatus.

Hotbild
 Dikning av omgivande våtmark och gungfly.
 Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi,
lokalklimat och struktur i strandzonen.
 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 konkurrensförhållanden, 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, t ex avlopp, industri, täkt eller
annan verksamhet riskerar att försämra vattenkvaliteten..
 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.
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 Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga
ämnen i diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över inoch utflöden kan orsaka vandringshinder.
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning
av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
 Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan
vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter uppströms och
i anslutning till Natura 2000- området.
 Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen.
 Regionalt och lokalt arbete för genomförande av förebyggande åtgärder
och bevarande bör samordnas inom avrinningsområden. Miljökvalitetsnormer för att uppnå god ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen bör upprättas för sjöar inom Natura 2000-nätverket.
 Långsiktig förvaltning av fiskeresursen bör hanteras på beståndsnivå och
gemensamt inom fiskevårdsområden.
Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#11

 Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och den är inte en
prioriterad naturtyp där.
 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen och dess arter är vattenverksamhet och fiskets regelverk.
 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det
som nämns ovan är skogsbrukets regelverk, markavvattning och strandskydd.

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf
#19

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rapport (6379:2010) om uppföljnings i skyddade områden. Den beskriver arbetet med
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formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen.
Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i
manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppföljning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och exempel på olika målindikatorer.
Det finns bland annat manualer för Sjöar, för Stränder och sanddyner, för Flygbildstolkning och för olika artgrupper.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#¤

Naturtyps- och ekosystemvis litteratur
Bergengren J (2008): Manual för uppföljning i sjöar. Naturvårdsverket 2008. Version 4.0
Fiskeriverket (2001): Utsättning och spridning av fisk. Finfo 2001:8.
Naturvårdsverket (2007): Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Handbok
2007:4 inklusive bilagor.
Naturvårdsverket (2002): Kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 2002:1.
Naturvårdsverket (2003): Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning
till sjöar och vattendrag. Vägledning. Rapport 5330.
Naturvårdsverket (2006): Manual för basinventering i sjöar.
Naturvårdsverket (2007): Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur- och
kulturmiljöer. Rapport 5666.
Naturvårdsverket (2007): Nationell strategi för restaurering av skyddsvärda vattendrag. Rapport 5746.
Naturvårdsverket (2007): Kartläggning och analys av ytvatten. Handbok 2007:3
∅kland J. och ∅kland K.A. 1996. Vann og vassdrag 2. ∅kologi. Vett & Viten
AS. ISBN 82-412-0160-5
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Naturtyps- och ekosystemvisa länkar
Naturvårdsverket. Handledning för miljöövervakning.
http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-imiljon/Miljoovervakning/Handledning-formiljoovervakning/Metoder/Undersokningstyper/Undersokningstyp-Sotvatten/

Kontaktuppgifter
Lena Tranvik

ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

lena.tranvik@artdata.slu.se
018-67 24 78
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