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Grattis till Gullhög- och Tönningefloarna – som har
utsetts till Svensk Pärla av WWF
Under sommaren har allmänheten haft chansen att föreslå sina speciella
favoritplatser i naturen. Nu har en jury utsett 21 vinnare – en i varje län –
i WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna är naturområden
som saknar eller behöver bättre skydd. Vinnare i Jämtlands län är
Gullhög- och Tönningefloarna.
Svenskarna har visat stort engagemang för svensk natur under sommaren och tipsat
WWF om nästan tusen olika naturområden. WWF:s expertjury har valt ut en vinnare
för varje län som offentliggörs idag. I sin bedömning har juryn bland annat utgått
från ett områdes höga bevarandevärde och betydelse för naturupplevelser – och
behovet av skydd. Sverige har en fantastisk natur – men många livsmiljöer och arter
hotas.
Gullhög- och Tönningefloarna i Härjedalen utgör några av de allra värdefullaste
våtmarkerna i landet. Det är ett variationsrikt myrområde. Tönningefloarna är ett
extremt flackt kärrkomplex och säreget genom sin storlek och blöthet. Den västra
delen av myren domineras av stora mosseytor. Dessa omfattar tuvområden, både
med och utan höljor. Markerade kärrdråg mellan mosseytorna finns både i norr och
söder. Gullhögfloarna uppvisar exempel på flera olika myrtyper t ex mosse, fattigkärr,
områden med tvärorienterade flarkar och strängar samt buskbjörkkärr. Inom
buskbjörkkärrets rikare partier finns arter som sumparv, trindstarr, sprängört,
odonvide, myrstarr samt olika orkidéer. Tillsammans utgör myrkomplexet en unik
och skyddsvärd biotop.
– Myrkomplexet är i dag ett Natura 2000-område. WWF anser att området behöver
skyddas som naturreservat eftersom torvbrytning är ett reellt hot mot våtmarkens
naturvärden. Områdets storlek kopplad till dess stora värde för fåglar och växter gör
detta orörda myrområde till en riktig svensk Pärla, säger Håkan Wirtén,
generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
Idag når Sverige varken upp till våra nationella eller internationella miljömål. Enligt
de internationella målen vi antog i Nagoya ska minst 17 procent av våra land- och
vattenområden och minst 10 procent av våra kust- och havsområden skyddas till år
2020. Endast cirka 13 procent av våra landområden och cirka 5 procent av våra
havsområden är formellt skyddade. Bland 27 EU-länder ligger Sverige på plats 19 när
det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat och på plats 18 för
statens avsatta miljöbudget av BNP.
– Målet med Svenska Pärlor är att öka arealen och kvalitén av skyddade land- och
vattenområden i Sverige. Det stora engagemanget hos allmänheten hjälper oss i vårt
arbete att engagera politiker och beslutsfattare för att stärka naturvården och leva
upp till våra internationella åtaganden om utökat skydd av vår natur och inte som nu
– dra in på resurserna till naturvård, säger Håkan Wirtén.
En undersökning från WWF, utförd av Cint med 1 000 svenska respondenter, visar
att 95 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt att vi når upp till våra

miljömål. 63 procent tycker precis som WWF att målet att skydda 17 procent av vår
natur är för lågt. Hela 62 procent kan tänka sig att betala mer i skatt eller omfördela
skattemedel för att skydda naturen och den biologiska mångfalden bättre.
WWF uppmanar länsstyrelsen i Jämtlands län att Gullhög- och Tönningefloarna bör
bli ett naturreservat.
Läs mer om Svenska Pärlor här: www.wwf.se/svenskaparlor
Ladda ner pressbilder (en för varje vinnare) här:
http://www.wwf.se/press/pressrum/pressbilder/1536708-pressbilder-svenskaprlor-2013
Läs mer om naturskydd här: www.naturvardsverket.se
För mer information, kontakta:
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