
Källor  

21 november 2013 

 

Eddie von Wachenfeldt 



 

Ett kunskapscentrum för arter  

och deras livsmiljöer – en länk mellan  

forskare, naturvårdare och allmänheten. 

ArtDatabanken arbetar för ett rikt växt- och  

djurliv i Sverige och internationellt.  

 
 

ArtDatabanken 



Program arter 

Observationsdata 

• obsdatabasen 

• artportalen 

• övriga obsdata 

 

Artfakta & analys 

• flora- och faunaväkteri 

• rödlistning 

• expertkommittéer 

• artfaktadatabas 

• analys av trender och samband 

ArtDatabanken 



ArtDatabanken 

Program naturtyper 

Stöd till myndigheter  

• genomförandet av EU direktiv 

• uppföljning och rapportering 

• tolkning och vägledning 

• koordinering av arbete med ÅGP 

 

Naturtyper & analys 

• ekologiska förutsättningar 

• förekomst och utbredning 

• bedömningar av tillstånd 

• indikatorer 

• analys av trender och samband 

 



Databaser 



Var kommer källmiljöerna in? 

- EU-direktiv 

 

- Rödlistade arter 

Art- och habitatdirektivet 

 7160 Källor och Källkärr 

 7220 Kalktuffkällor 

Skydda och bevara källor som 

naturtyp för att bevara arters livsmiljö 



Huvudsakliga syften är att: 

 

-Säkerställa den biologiska mångfalden, 

Bevara arter och livsmiljötyper som är av 

gemenskapshetsintresse 

 

-Tillgodose att gynnsam bevarandestatus  

(GYBS) för både arter och livsmiljötyper 

(naturtyper) 

 

- Sammanhängande europeiskt ekologiskt 

nätverk, Natura 2000 -områden 

 

 

 

Art- och habitatdirektivet 

 150 av ca 1000 arter i Sverige 

88 av 231 naturtyper i Sverige 

 

2 av naturtyperna är källmiljöer 

(källor och källkärr, kalktuffkällor) 



Vägledningar 

-Tolkning 

- Definitioner 

- Hotbild  

 

 

 
Huvudsakligen 

intresserade av naturliga 

källor som inte är starkt 

påverkade 

-Ständigt 

framspringande vatten 

- Mineralrika 

förhållanden  



Uppföljning enligt art- och habitatdirektivet 

 

• Förekomst (areal) 

• Utbredning (areal)  

• Kvalitet  

• Framtidsutsikter 

• Samlad bedömning 

 

Aktuellt värde 

Referensvärde 

  



”Skrivbordskartering” av 7160 och 7220  

Skrivbordsarbete för att sammanställa underlag 

Underlag 
•SGU:s källarkiv 

•Våtmarksinventering, VMI 

•Andra källinventeringar 

• Skogsstyrelsens databas 

• Skyddade områden 

•Utsökning i Artportalen av karakteristiska källarter  

 

 

Svårt att avgöra om källan är naturlig eller 

om påverkan finns 

Arealuppskattningar blir tämligen osäkra 



Exempel, artdata från artportalen 

TaxonId Ursprunglig namnsträng Vetenskapligt namn 

1590 dunmossa Trichocolea tomentella 

220075 gullpudra Chrysosplenium alternifolium 

1870 kustgullpudra Chrysosplenium oppositifolium 

223335 polargullpudra Chrysosplenium tetrandrum 

1395 källfräne Nasturtium officinale 

1394 bäckfräne Nasturtium microphyllum 

219708 fjälltätört Pinguicula alpina 

222061 källdunört Epilobium alsinifolium 

220828 källört Montia fontana 

2696 källtuffmossa Cratoneuron filicinum 

2699 klotuffmossa Palustriella falcata 

2412 källmossa Philonotis fontana 

2407 kalkkällmossa Philonotis calcarea 

2698 kamtuffmossa Palustriella commutata 

1004672 källmossor Philonotis 

2404 dvärgkällmossa Philonotis arnellii 

2407 kalkkällmossa Philonotis calcarea 

2408 skruvkällmossa Philonotis seriata 

2409 trådkällmossa Philonotis caespitosa 

2411 nordlig källmossa Philonotis tomentella 

2412 källmossa Philonotis fontana 

233335 späd källmossa Philonotis marchica 

Utsökning av arter associerade till källor 

 



Buffert kring varje 

förekomst för 

uppskattning av 

källområdets area 

2 m -> 12,6 m2 

 

20 m2 

Artfynd 

Beräkning av 

sammanlagd areal  



Källor och källkärr 7160 

VMI, SGU, 

Skogens källa 

Inom Natura 2000 Artportalen 



- Fler förekomster 

- Större utbredningsområde 

- Liknande arealer pga 

källorna/källområden är relativt små 

Förekomst Utbredning 

2013 

10x10 

km 



7160 Källor och källkärr 
2007 

2013 
2013 

- Fler förekomster 

- Större utbredningsområde 

- Liknande arealer pga 

källorna/källområden är relativt små 



Kalktuffkällor 7220 Förekomst Utbredning 

2013 



7220 kalktuffkällor 
2007 

2013 
2013 

- Några fler förekomster 

- Liknande utbredningsområde 

- Något större arealer pga av kartanalys 

av naturtypen på Gotland 



Region Utbredning Areal Strukturer och 

funktioner 

Framtids

-utsikter 

Bevarande

-status 

 

Alpin FV FV FV FV 

Boreal  FV FV FV U1 U1- 

Kontinental FV U2 U1- U2 U2 

7160 Källor och källkärr, Bedömning 2013 

 

FV = Gynnsam 

U1 = Otillräcklig 

U2 = Dålig 

 

- = minskande/negativ trend 

+ = positiv/ ökande trend 

(inget) = stabil/ oförändrad 

 

 

 



Region Utbredning Areal Strukturer och 

funktioner 

Framtids

-utsikter 

Bevarande

-status 

 

Alpin FV FV FV FV FV 

Boreal  FV FV U1 U1 U1 

Kontinental FV FV U1 U1 U1 

7220 Kalktuffkällor, Bedömning 2013 

 

FV = Gynnsam 

U1 = Otillräcklig 

U2 = Dålig 

 

- = minskande/negativ trend 

+ = positiv/ ökande trend 

(inget) = stabil/ oförändrad 

 

 

 



ArtDatabanken är stödjande när det 

gäller uppföljning av naturtyper 



Framtida behov 

• Miljöövervakning av naturliga 

källor både inom och utanför 

skyddade områden 

• Datalagring 

 

  

Bedömning av tillstånd (GYBS) 

• Utbredning 

• Förekomstareal  

• Kvalitet 

• Framtidsutsikter 

• Samlad bedömning  

Åtgärder 

• Ökat skydd, ökad medvetenhet 

• Ökad hänsyn vid t.ex. skogsbruk, 

vägbyggen, behålla en skyddszon,  

• Bevara intakt hydrologi 

• Förbättra hydrologi genom t.ex. 

igenläggande av diken, körspår 

• Förhindra körskador 

 

 

 

 



Tack för att ni lyssnade! 

 

 

 

 

Eddie.vonwachenfeldt@slu.se 

http://www.artdata.slu.se 
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