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Bevarandeplan för Natura 2000-området 

Norra Kvill 
enligt 17 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
 

Områdeskod: SE0330050 
Områdestyp/status: Området är antaget av regeringen enligt habitatdirektivet i december 1995 
(senaste revidering i maj 2002). 
Areal: 110 ha 
Kommun: Vimmerby 
Ägareförhållanden: Statlig 

Bevarandeplan fastställd av Länsstyrelsen: 2005-09-15 
Bevarandesyfte: Syftet med Natura 2000-området och nationalparken är att bevara ett 
sydsvenskt barrskogsområde i sitt naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog. 
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Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 2,5 ha 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 1,5 ha 
9010 *Västlig taiga 94 ha 
9050 Näringsrik granskog 5 ha 
9060 Åsbarrskog 4 ha 
91D0 *Skogbevuxen myr 2,6 

*Bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU. 
  

Ingående arter enligt habitatdirektivet 

1386 Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) 
1984 Platt spretmossa (Herzogiella turfacea) 

Ingående arter enligt fågeldirektivet 
Fåglar som häckar, har häckat eller där det är mycket troligt att den kan häcka och under 
häckningsperioden förekommande arter  
A104 Järpe (Bonasa bonasia) 
A108 Tjäder (Tetrao urogallus) 
A217 Sparvuggla (Glaucidium passerinum) 
A223 Pärluggla (Aegolius funereus) 
A236 Spillkråka (Aegolius funereus) 
A409 Orre (Tetrao tetrix tetrix) 

 
 
Beskrivning av området 

Natura 2000-området Norra Kvill är nationalpark sedan 1928. Området utgörs av urskogsartad 
barrblandskog på starkt kuperad och blockig moränmark i utkanten av det småländska höglandet. 
Skogen har lång kontinuitet och bär spår efter flera skogsbränder. Avverkningar har inte ägt rum 
på över 150 år och vissa av tallarna är över 350 år gamla. I området finns rikligt med torrträd, 
vindfällen och annan död ved, vilket gör att det finns gott om lämpliga boplatser för hålhäckande 
fåglar och goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Här finns bl.a. de akut hotade skalbaggarna 
svartoxe, hårig blombock och raggbock. 
 
Vegetationen domineras av barrblandskog men det finns även inslag av örtrik granskog på fuktig, 
näringsrik mark, t.ex. vid bäckravinen i områdets östra del. Två näringsfattiga skogstjärnar, Stora 
och Lilla Idgölen, finns i området. I anslutning till tjärnarna finns mindre partier med sumpskog 
och våtmarker. 
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Bevarandemål  

Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att ingående livsmiljöer och arter skall ha en 
gynnsam bevarandestatus. För naturtyperna innebär detta att utbredningsområden bevaras, att 
viktiga strukturer och funktioner bibehålls. Dessa kan exemplifieras av god vattenkvalité, 
vegetationsstrukturer eller relationen levande/död ved. Typiska arter ska också förekomma i 
livskraftiga populationer som bekräftelse på ett intakt ekologiskt system. För att garantera att 
gynnsam bevarandestatus råder, har ett antal bevarandemål definierats för varje livsmiljö och art. 
Observera att dessa bevarandemål inte är fastlagda. På grund av kunskapsbrist saknas ibland 
möjlighet att fastställa specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med kryss. Målen kan också 
komma att förändras under arbetets gång med bevarandeplanerna och kommer i vissa fall att 
fastställas först efter den basinventering som kommer att ske 2005-2007. 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 

 Areal 
- Arealen dystrofa sjöar ska vara minst 2,5 ha. 

Struktur och funktion 
- Total fosforhalt och pH-värde ska uppfylla minst tillståndsklass 2 (NV99). 
- Täckningsgraden av vass ska vara högst 30X % av gungflyets yta. 

Typiska arter 
- Minst 2 av de typiska kärlväxtarterna (XXX) ska förekomma i minst 75X % av provytorna. 

Förslag till miniminivå är att minst 2X av de typiska arterna förekommer inom varje 
transekt. 

- Knipa ska häcka med minst 1 par. 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungfly  
Areal 

- Arealen öppna svagt välvda mossar ska vara minst 1,5 hektar. 
Struktur och funktion 

- Vegetationen är naturligt lågvuxen på minst XX ha. Medelvärdet på maximal höjd av 
kärlväxter i ristuvor är inte högre än 50X cm och vitmossor täcker mer än 25 % av ytan. 

- Högvuxna negativa indikator arter (blåtåtel, vassälgört eller vedväxter) täcker ej mer än 1% av 
objektets yta. 

- Krontäckningen för träd och buskar ska vara maximalt 30%. 
- Hela arealen ska ha ostörd hydrologi. I objektet finns inga diken med avvattnande effekt. 
- Utbredningen av tuvsträngar, gölar och mjukmattor ska vara minst 20X % av objektsytan. 

Typiska arter 
- Minst 2 av de typiska kärlväxtarterna (XXX) ska förekomma i minst 40 % av provytorna.  
- Minst 3 av de typiska mossorna (XXX) ska förekomma i minst 60 % av provytorna. 

9010 Västlig taiga 

Areal  
- Arealen västlig taiga skall vara minst 94 hektar.  
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- I västlig taiga ska arealen tallskog (där tall utgör mer än 70 % av virkesförrådet) vara minst 
XX hektar. 

Struktur och funktion 
- Relationen död ved/levande ved skall vara minst 1/5. 
- Lövträdsandelen i granskogarna är minst 20 %. Lövträdsarterna sälg, rönn och asp ska 

förekomma med minst 10 %. Icke inhemska trädslag (t.ex. contortatall) saknas. 
- Sumpskogarna har en ostörd hydrologi.  

Typiska arter 
- Minst 2 av de luftföroreningskänsliga typiska lavarterna (nästlav, norrlandslav, grynig filtlav, 

garnlav, talltagel) ska förekomma i minst 70 % av provytorna.  
- Minst 3 av de typiska kärlväxtarterna (mjölkört, korallrot, hallon, ryl, knärot, linnea, spindelblomster, 

mattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola) ska förekomma i minst 25% av provytorna. 
- I området bibehålls eller ökar förekomsten av typiska fågelarter (t.ex. spillkråka, större 

korsnäbb, svartmes, tofsmes, talltita). Hackspettsspår finns i oförändrad omfattning (RIS). 

9050 Näringsrik granskog 

Areal 
- Arealen av näringsrik granskog ska minst vara 5 hektar. 

Struktur och funktion 
- Relationen död ved/levande ved skall vara minst 1/5. 
- Sumpskogarna har en ostörd hydrologi. 
- Andelen av lövträdsarterna sälg, rönn och asp bibehålls eller ökar. Mer än 10X skott av 

beteskänsliga lövträd av 2-4 m höjd finns per ha 
Typiska arter 

- Minst 3 av de typiska kärlväxtarterna (XXX) ska förekomma i minst 25% av provytorna. 

9060 Åsbarrskog 

Areal 
- Arealen av barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar skall vara minst 4 hektar. 
- Arealen av naturtyp med nyckelbiotopsstatus bibehålls eller ökar. 

Struktur och funktion 

- I undergrupp "naturskogsliknande tall- och barrblandåsskog" uppfylls mål för strukturer 
och funktioner definierade i habitat 9010. 

Typiska arter 
- Minst 3 av de typiska kärlväxtarterna (kattfot, slåtterfibbla, vippärt, mosippa, grönpyrola) ska 

förekomma i minst 25% av provytorna. 
- Förekomst av typiska grävande bin (XX) bibehålls eller ökar. Antalet bohål är > XX. 
- Förekomsten av de typiska skalbaggarna (XXX) bibehålls eller ökar.  

91D0 Skogsbevuxen myr 

Areal 
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- Arealen av skogsbevuxen myr skall minst vara XX hektar. 
Struktur och funktion 

- Relationen död ved/levande ved skall vara minst 1/5. 
- Sumpskogarna har en ostörd hydrologi.  
- Areal odikad skogsbevuxen myr utanför N 2000-objekten där skogsbruk ej bedrivs 

bibehålls eller ökar. 
Typiska arter 

- Minst 3 av de typiska arterna mossorna (xxx) ska förekomma i minst 25 % av provytorna. 
- I området bibehålls eller ökar förekomsten av typiska fågelarter (t.ex. spillkråka, tofsmes 

talltita). Hackspettsspår finns i oförändrad omfattning enligt riksskogsinventeringen i skog 
(enligt RIS). 

- Minst 3 av de typiska kärlväxtarterna (XXX) ska förekomma i minst 25 % av provytorna. 
 
Målbeskrivning av arter  

1386 Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 
Substrat som utgör växtplats för grön sköldmossa som murken och fuktig död ved får inte minska. 
Grön sköldmossa ska förekomma i livskraftiga populationer. 

1984 Platt spretmossa (Herzogiella turfacea) 

Substrat som utgör växtplats för platt spretmossa som murken och fuktig död ved eller torvjord får 
inte minska. Platt spretmossa ska förekomma i livskraftiga populationer. 

A104 Järpe Bonasa bonasia  

Minst 2 revir finns inom området 

A108 Tjäder Tetrao urogallus  
X 

A217Sparvuggla (Glaucidium passerinum) 

Minst 1 par ska häcka inom området. 

A223 Pärluggla (Aegolius funereus) 
Minst 1 par ska häcka inom området. 

A236 Spillkråka (Dryocopus martius) 
Minst 1 par häckar i området. Ett flertal lämpliga boträd finns inom varje revir.  

A 409 Orre (Tetrao tetrix tetrix) 

X 
 
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus anger vad som gynnar Natura 2000-områdets 
naturvärden och vad som kan komma att krävas för att värdena skall kunna bestå under lång tid 
framöver. Se också beskrivningar för naturtyper och arter i bilaga 1. 
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- Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen 
 
Dystrofa sjöar 3160 

- Naturliga omgivningar med intakta strandvåtmarker och strandskog.  
- Bibehållna eller förbättrade förhållande avseende vattenståndsfluktuationer och hydrologi. 
- Naturligt näringsfattigt och humusrikt, svagt surt vatten med låg grad av antropogen 

belastning. 
- Vandringsvägarna är fria i anslutande vattensystem (inga antropogena vandringshinder). 

Öppna svagt välvda mossar7140 
- Ingen oxidering av torv på grund av dikning eller dylikt. 
- Vattenregimen i de vattendragen innehållande mader ska vara naturlig eller endast 

obetydligt ändrad. 
- Täckningsgraden av botten- fält- busk och trädskikt bör inte förändras till att bli nämnvärt 

glesare eller tätare. Undantaget fall där förändringen är en för habitatet positiv effekt av 
restaureringsåtgärder. 

- De strukturer/formelement (ex. tuvor, höljor, kärrfönster, slukhål, dråg, gungflyn) som kan 
finnas på myren bibehålls. Undantaget det som kan klassas som naturliga förändringar eller 
positiva förändringar som följd av en lyckad restaureringsåtgärd. 

Skogliga naturtyper 9010, 9050, 9060 och 91D0 
- Gammal skog med lång trädkontinuitet där det har skapats en naturlig åldersdifferentiering 

och artsammansättning i trädskiktet. Trädskiktet är avgörande för lokalklimatet i beståndet. 
- Naturlig dynamik, vilket omfattar störningar, t.ex. stormfällningar, insektsangrepp, 

översvämningar och brand. 
- Förekomst av strukturer och substrat är en förutsättning för epifytiska lavar och svampar, 

samt för vedlevande insekter. Exempel på strukturer och substrat är död ved; grenar, 
torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier. 

- Brandrefugiala miljöer, t.ex. fuktigare granskogar, sumpskogar, raviner etc, förutsätter en 
buffertzon mot hyggen. 

- Opåverkad hydrologi i fr.a. sumpskogsmiljöer, samt i angränsande myrmark (s.k. 
skogs/myrmosaiker) 

- Lövträd (speciellt gamla och/eller grova träd) av t.ex. asp, sälg och rönn vilka dessutom är 
viktiga som hålträd för fåglar. 

 
Vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Observera att detta endast är några exempel på faktorer som kan skada områdets värden. Att en 
verksamhet är listad som ett tänkbart problem innebär inte att den är förbjuden. Vissa av 
verksamheterna kan omfattas av den tillståndsplikt som gäller om det finns risk för betydande 
påverkan på miljön i Natura 2000-området. I andra fall är inte tillståndsplikten aktuell men behov 
kommer att finnas att följa upp det specifika problemet. För att få närmare besked om vad som 
gäller i ett enskilt fall kan det vara lämpligt att ta kontakt med berörd tillsynsmyndighet som är 
Länsstyrelsen eller vid skogsbruksåtgärder Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Följer man som enskild de allmänna hänsynsregler som läggs fast i vår lagstiftning (t.ex. 
miljöbalken och skogsvårdslagen) så har man fullgjort även sina grundläggande krav på hänsyn till 
Natura 2000-området.  
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Verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och arterna negativt 

- Moderna skogsbruksåtgärder utanför området leder till fragmentering och isolering av 
skogsmiljöer samt att luftfuktigheten påverkas av närliggande kalhyggen. Effekterna 
missgynnar arter knutna till fuktiga miljöer och ökar spridningssvårigheter för olika växt- 
och djurpopulationer. Detta kan på sikt leda till att redan hotade arter kan försvinna p.g.a. 
minskad genetisk variation eller att livsmiljöer för arter som behöver stora arealer 
försvinner p.g.a. minskade och splittrade livsmiljöer. 

- Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, vilket är ett hot för många 
brandberoende arter knutna till naturtypen 9010. T.ex. missgynnas orren av brist på stora 
brandfält. Om skogen inte brinner regelbundet växer humuslagret till och detta kan leda till 
vegetationsförändringar. 

- Torvutvinning i närliggande öppna myrar. 

- Brist på död ved i form av t.ex. torrträd och lågor är ett hot mot arterna grön sköldmossa 
och platt spretmossa, samt ett flertal andra arter knutna till naturtyperna 9010 och 9050. 

 
 
Bevarandeåtgärder med tidplan 

Gällande regler: 
- Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd 
krävs inte för åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötsel och 
naturvårdsförvaltning av området. 

- Natura 2000-området är nationalpark och skyddas enligt 7 kap 2-3 §§ miljöbalken samt 
nationalparksförordningen. I Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1987:18) med 
föreskrifter om NORRA KVILLS nationalpark finns aktuella regler för nationalparken. 

Förslag till bevarandeåtgärder för Norra Kvill 

- Natura 2000-området är skyddat som nationalpark, vilket är det starkaste skydd en 
naturmiljö kan ha. Nationalparken Norra Kvill instiftades 1928 och utökades till sina 
nuvarande gränser 1994. För området finns en skötselplan utgiven av Naturvårdsverket 
1994. Enligt skötselplanen ska skogen lämnas för fri utveckling. Våtmarker, sjöar och 
vattendrag ska lämnas i orört skick. Jakt är inte tillåten i nationalparken. 

- Tillägg av uppföljningsbara bevarandemål för utpekade naturtyper och arter enligt art- och 
habitatdirektivet och fågeldirektivet i skötselplanen för nationalparken senast 2010.  

- Naturtypen västlig taiga är beroende av återkommande skogsbränder. I Norra Kvill är inte 
naturvårdsbränning att rekommendera då området är så pass litet att bränder lätt kan 
spridas till omgivande skogsmarker. Av samma orsak står det inskrivet i skötselplanen att 
uppkomna bränder skall släckas enligt gällande räddningslag. Man bör dock använda så 
skonsamma metoder som möjligt och tillåta viss avbränning och självsläckning under säkra 
förhållanden. 
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- Norra Kvill ligger inom Sveaskogs område för ekologisk landskapsplanering, Solebo- Kvill. 
Ekologisk landskapsplanering syftar till att långsiktigt skydda och bevara växt- och djurarter 
som påverkas negativt av det moderna skogsbruket, bl.a. till förmån för arealkrävande och 
successionskrävande arter, skapa spridningskorridorer och förbindelser mellan områden. 

- Natura 2000-området berörs av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för ”raggbock på 
tallågor” och ”svartoxe”. Åtgärdsprogram förordar konkreta och specifika åtgärder för 
skydd och bevarande av särskilt hotade arter och livsmiljöer. Hänsyn bör tas till dessa och i 
de fall de ännu ej är färdigställda kan en eventuell revidering av skötselplan/bevarandeplan 
bli aktuell. 

 
 
Nuvarande bevarandestatus 

Inväntar basinventeringen. 
 
Uppföljning av bevarandemål 

Inväntar basinventeringen. 
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Bilaga 1, Beskrivning av arter och naturtyper 

Beskrivning av naturtyper  

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Naturliga sjöar och vattensamlingar med av torv eller humussyror brunfärgat vatten. Sjöarna omges 
i regel av gungflyn med såväl vertikal som horisontell torvtillväxt och med en zonering i 
vegetationen. Sjöarna har ett lågt pH, ofta pH 3-6. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, fattigkärr, intermediära 
kärr och gungflyn. Krontäckningen av träd och buskar är max 25%. Myrar av denna typ är alltid 
torvbildande. Vitmossor och halvgräs karakteriserar denna naturtyp. 
 
9010 Västlig taiga 
Naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt 
efter brand eller omfattande stormfällningar. Skogen är varierad både vad gäller arter och åldrar 
och har en naturskogsartad prägel. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom 
exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. Död ved i form 
av lågor och torrakor utgör ett viktigt inslag i naturtypen och är en förutsättning för många 
svampar, skalbaggar mm. 
 
9050 Näringsrik skog 
Barr- eller blandskogar med gran på näringsrika jordar. Lokalerna ligger ofta i låglandet, i dalgångar 
eller på sluttningar med finsediment och rörligt markvatten. Högörter och ormbunkar dominerar 
men i torrare partier är lågörter vanligare.  
 
9060 Åsbarrskog 
Naturtypen förekommer på rullstensåsar, på deras sluttningar eller vid åsarnas fot och är torr till 
blöt och näringsfattig till näringsrik.  Trädskiktets krontäckningsgrad är 30 – 100 % och inhemska 
barrtäd utgör minst 50 % av grundytan. Ofta utgör tall minst 50 % av grundytan uppe på åsen, 
men i nedre delen, med relativt ytligt grundvatten, utgör ofta gran minst 50 % av grundytan. I 
sällsynta fall kan även gran förekomma uppe på åsen. Lövinslag förekommer, främst i de nedre 
delarna. 
 
91D0 Skogbevuxen myr  
Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara minst 25 %. 
Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de skogbeväxta kärren får ha en krontäckning på 
högst 70 %. Vid tätare krontäckning räknas de till sumpskog. Vegetationen domineras av bl.a. 
glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.  
 
 
Beskrivning av arter 

1386 Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) 
Grön sköldmossa kräver skog med hög och jämn luftfuktighet och rik tillgång av lågor och annan 
död ved. Den växer främst på stubbar och lågor av gran i sent nedbrytningsstadium men 
förekommer även på annan död ved och barrförna. 
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1984 Platt spretmossa (Herzogiella turfacea) 
Arten växer på murken ved, på torvjord eller på socklar av al på fuktiga, skuggiga ställen i 
sumpskog. Arten gynnas av att tidvis översvämmas. Många av de aktuella lokalerna är strandskog 
med rik förekomst av död ved från gran och klibbal. Arten förväntas normalt kunna sprida sig som 
mest 1 m vegetativt, och 1 km med sporer under en 10-årsperiod. 
 
A104 Järpe Bonasa bonasia 
En liten hönsfågel som vill ha tät skog med föryngring av främst gran och med inblandning av al, 
björk och asp. Hög markfuktighet och förekomst av surdråg, alkärr och bäckar gynnar arten. 
Lövträdsandelen i reviret bör överstiga 10 % för att området skall accepteras. 
En viktig och begränsad vinterfödoresurs är alknoppar, alhängen samt björkknopp, och i 
omedelbar anknytning till födan krävs dessutom skydd i form av grantätningar. 
Järpen är en extrem stannfågel inom sitt revir om 25–50 ha. Ungfågelspridningen kan röra sig i 
storleksordningen någon eller några km. 
 
A108 Tjäder Tetrao urogallus 
Tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om 
successionsstadier och våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Gammal tallskog är viktig vintertid. 
Dessutom är arten starkt traditionsbunden till speciella lekplatser. Arten rör sig normalt inom ett 
område i storleksordningen 25 kvadratkilometer och behöver lämpliga livsmiljöer som 
förekommer inom en areal om åtminstone 75–100 km2. 
 
A217 Sparvuggla (Glaucidium passerinum) 
Sparvugglan häckar helst i gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med rik förekomst av 
grova lövträd (främst asp, björk och al). Den är dock flexibel i sitt val av häckningsplats och 
förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden med en blandning av rena 
produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd finns att tillgå. Sparvugglan behöver 
tillgång på lämpliga boplatser i form av gamla bohål från större hackspett eller tretåig hackspett. I 
södra Sverige hittar man även sparvugglan på gammal, igenväxande inägomark där den häckar i 
bestånd av äldre asp. Sparvugglan är i huvudsak en stannfågel och lever av gnagare och småfåglar. 
Vissa vintrar sker mer omfattande rörelser söderut. Arten jagar över arealer i storleksordningen 1,5 
km2.  
 
A223 Pärluggla (Aegolius funereus) 
Pärlugglan häckar främst i äldre granskog, men förekommer i all slags barrskog. Även om den 
föredrar granskog, helst äldre sådan med små luckor och öppningar i form av stormfällen etc., 
häckar den frekvent även i barr- och lövblandskogar innehållande tall, björk och asp. Ofta påträffas 
arten i gränsområden till hyggen och inägor samt kring större myrar, förmodligen därför att 
bytestillgången är högre i dessa marker än centralt inne i den täta skogen. Pärlugglan häckar helst i 
hål av spillkråka, men kan undantagsvis hålla till godo med naturliga håligheter och hål av 
gröngöling och större hackspett. Arten häckar dessutom gärna i holk. Bra bohål är dock en 
bristvara. Arten jagar över arealer i storleksordningen 3–10 km2. Pärlugglan är huvudsakligen 
stannfågel.  
 
A236 Spillkråka Dryocopus martius 
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En stor, svart hackspett som gör sitt bohål i grova träd, främst asp, tall och bok med en 
stamdiameter i brösthöjd som överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Spillkråkan är en 
nyckelart i barrdominerade skogsekosystem genom att den årligen producerar ett stort antal bohål 
lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur som inte själva förmår mejsla ut sitt bo. Arten 
har god spridningsförmåga och etablerar sig snabbt i t.ex. brandfält. Spillkråka lever av vedlevande 
insekter och myror och födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter 
hästmyror.  
 
A 409 Orre (Tetrao tetrix) 
Orrens livsmiljö utgörs av lövrika, luckiga och flerskiktade skogar med hedar och mossar i 
skogsmark, samt i ung lövskog på f.d. brandfält och kalhyggen. I skärgårdsmiljö häckar arten på 
kala skär och öar och i fjälltrakterna kan den gå upp i fjällbjörkskogen. Björkknoppar är en viktig 
föda under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret är dieten mer varierad men vegetabilier såsom 
blåbärsblom dominerar bland födan. God tillgång på insekter är mycket viktig för kycklingarnas 
överlevnad. Arten är en stannfågel och rör sig normalt inom ett hemområde i storleksordningen 
25- 75 km2. Arten gynnas av skogsbete. 
 
Bilaga 2,  Rödlistade arter 

 

Bilaga 3,  Översiktskarta med närliggande Natura 2000-områden 
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