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Natura 2000 

Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU Syftet är att hejda utrotning av 
vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Utpekande av Natura 2000- områden 
bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla medlemsländer ska peka ut 
områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och 
habitatdirektivet. Genom nätverket av områden säkerställs naturvärden inför framtiden. Varje land är 
skyldigt att bevara värdena i sina utpekade områden. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 
naturtyper och sammanlagt 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 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 

Bevarandeplaner 

För varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan (eller skötselplan) med bevarandesyfte, 
bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras och bidra till gynnsam 
bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-området och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller 
skötsel, ska beskrivas. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att 
målsättningen med området uppfylls. Bevarandeplanen revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar ändras; den är ett så kallat "levande dokument". Det gör det möjligt för alla att bidra med 
ny kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen. Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande 
dokument, för formell reglering av t ex skydd eller skötsel kan andra beslut behövas, t ex 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 i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder utanför Natura 2000-området. Detta 
regleras i miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före genomförandet. 
Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information finns hos Länsstyrelsen, läs på 
webben eller kontakta en handläggare. 

Kartor 

Information om naturtyper och arter i ett enskilt område finns i kartverktyget Skyddad natur. Gå in på 
Naturvårdsverkets hemsida och sök på ”kartverktyget skyddad natur”. När du kommit in i kartverktyget så 
söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer information.  

Karta över naturtyper hittas efter sökning av område, gå till fliken Kartskikt, avmarkera allt och under 
Naturtypskarteringar lägg till Natura naturtypskartan (NNK) och välj Naturtyper (ytor), Naturtyper (linje) 
och Naturtyper (punkter). 

Det går också att ladda ner naturtypskartan som shapefiler på följande adress: http://gis-
services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml 

  

http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
http://gis-services.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Områdets totala areal: 428,4

Kommun: Nordanstig

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 EUs 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 eller arter som utgjort grund för utpekandet av 
området.

Prioriterade bevarandevärden:
Huvudsyfte med området är att bevara ett värdefullt skogsområde och de arter som är 
knutna till denna typ av miljöer.

Motivering:
Områdets bevarandevärden består framförallt av diversiteten av naturtyper vilket gynnar 
en rik artförekomst. Här finns sydväxtberglägen, örtrika bäckraviner, höjdlägesgranskog, 
bergbranter med 400-500 åriga tallar och partier av ädellövskog. Exempel på rödlistade 
arter och signalarter som påträffats i området är: långskägg (VU), stiftgelelav (NT), 
doftskinn (NT), violettgrå tagellav (NT), stjärntagging (NT), ullticka (NT), sötgräs (VU), 

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

ha

Markägarförhållanden: Staten samt privata markägare.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-03-18

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15

Regeringsbeslut, historik: 
SPA: Nej, pSCI: 2000-07-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

1951 - Sötgräs, Cinna latifolia

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

91D0 - Skogsbevuxen myr
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liten hornflikmossa (VU), vedsäckmossa (VU), skogssvingel (VU) och köseven.

Prioriterade åtgärder:
Området är skyddat som naturreservat vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden. Syftet 
med reservatat ska uppnås genom att skötsel bedrivs i enlighet med skötselplan för 
området.

Beskrivning av området

Tre och en halv mil innanför Hälsingekusten reser sig Älvåsens massiv, ett par tusen 
hektar stort, mäktigt, med mestadels branta sluttningar och ett antal toppar över 400 m. 
Den högsta toppen, Luråsen, tangerar 500-meters nivån. Höjden, storleken och det 
kustnära läget, ger området hög årlig nederbörd och hög humiditet, dimmor är vanliga. 
Området är tillräckligt stort och högt för att rymma kvalitéer, typiska för flera 
vegetationszoner. Här finns sydliga inslag med bl.a. ädla lövträd i sydväxtbergslägen och 
höjdlägesskog av fjällskogstyp med inslag av arter typiska för fjällskog, t.ex. fjällbräken. 
Den höga humiditeten och nederbörden, ”oceaniteten”, gynnar även arter med utpräglat 
sydvästlig utbredning i landet, t.ex. vågig sidenmossa. En av områdets mera exklusiva 
arter är långskägg, som i vårt land främst är en höghöjdsart med förekomster i branta, 
bergiga områden. Här finns också björn och gammelskogsfåglar som tjäder, lavskrika och 
tretåig hackspett.

Älvåsen är utpekat som riksintresse för naturvård. Här finns bl.a. Älvåsbäckens ravin 
vilket är den första fyndplatsen för sötgräs i landet. Sötgräs upptäcktes här redan 1864. Ett 
flertal avverkningar har utförts i området vilket inverkat negativt på områdets 
långskäggslokaler.

I några bergbranter finns riktigt gamla tallar, med en ålder på uppskattningsvis 400-500 år. 
De står i nordluten, omkring Svinhällarna, men finns även tex. på en bergknalle NV 
Åsvallen. Gammeltallarna är i många fall märkta av brand. En torraka i hällmarken i 
nordluten nedom Svinhällarna har övervallningar efter fem bränder. Här finns också 
talrika lågor i olika nedbrytningsstadier. Höjdlägesgranskogen har i många fall hög ålder. 
En åldersdaterad granstubbe på Högåsen visade 260 år. Här finns en del lågor, men 
mängden död ved i granområdena är inte anmärkningsvärt hög. Död lövved finns på 
många ställen i form av mer eller mindre döda gammelsälgar, men också efter nerhuggna 
lövträd.

Vad kan påverka negativt

Vid beskrivandet av sådant som kan skada de utpekade naturvärdena i ett område kan 
endast nu kända problem belysas. Det är viktigt att ha i åtanke att nya hot troligen kommer 
att identifieras i framtiden. De hot som är av global karaktär t.ex. klimatförändringar och 
atmosfäriskt spridna miljöbelastningar kan inte lösas genom skydd eller skötselåtgärder. 

Att en åtgärd är angiven som hot gör att man ska vara extra uppmärksam. Åtgärden kan 
vara tillståndspliktig. Hur och var i området åtgärden utförs och vilken hänsyn som tas kan 
vara avgörande för om åtgärden påverkar området på ett betydande sätt eller inte, d.v.s. är 
tillståndspliktig eller inte.

Bevarandeåtgärder

Området är skyddat som naturreservat. Ytterligare skydd bedöms ej vara aktuellt. 
Bevarandemålen för naturresrevatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura 
2000-området,och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. I övrigt gäller 
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föreskrifterna i reservatsbeslutet.

Bevarandetillstånd

Bevarandestatusen för området som helhet bedöms vara gynnsam, förutom för de delar 
med ungskog som finns i delar av området. Dessa områden bedöms dock kunna utvecklas 
till Västlig taiga på sikt.

Uppföljning av naturtyper och arter

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska 
ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. 
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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på myren. 

- Spridning av t.ex. kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska förändringar 
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i 
naturtypens närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom transport 
med tillrinnande vatten. 

- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras 
med resultat att antalet vitmossor minskar och andelen gräs, buskar och träd ökar. 

- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan direkt eller 
indirekt förstöra eller orsaka skador på naturtypen.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatus är bedömd som gynnsam.
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- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket som t.ex. gödsling, markberedning, dikning, 
plantering och användande av främmande trädslag.

- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön 
förändras. Detta gäller större markskador.  

- Fragmentering. I den mindre skalan kan  t.ex. skogsbilvägar leda till fragmentering av 
vissa organismers population medan andra organismer påverkas negativt när 
skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör fragmentering 
ett betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer alltmer 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 t.ex. 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 svavelföreningar och 
metallföreningar.

- 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 någon av 
dessa stadier med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt 
brand som verkar över stora ytor. Andra dynamiska krafter är översvämning, vind och 
angrepp av insekter och svamp. 

- Systempåverkande arter som t.ex. klövvilt som i betydande delar av Norrland har 
påverkat förekomst av asp, rönn och sälg negativt. Andra hot är invasiva främmande arter 
som har potential att skada den naturliga floran och faunan.

Bevarandeåtgärder
Till största delen fri utveckling men i delar där lövrikedomen är stor kan uthuggning av 
gran behövas, i yngre bestånd kan det bli aktuellt med gallring och röjning.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen bedöms som huvudsakligen gynnsam.
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Bevarandemål
Populationen med Sötgräs skall bestå av åtminstone 300 plantor.

Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som skulle kunna påverka arten negativt:

- Förändrat lokalklimat eller hydrologi genom ovarsamt skogsbruk, vägbyggnad (främst 
skogbilvägar).

-Reglering av vattendrag.

Bevarandeåtgärder
- Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen försämringar 
för arten sker, (dvs att artens intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, 
generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning 
samt övervakning).

- Genomförandet av åtgärdsprogram för sötgräs.

- Övervakning genom floraväkteri.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen bedöms som gynnsam.

Dokumentation

Beslut om bildande av Älvåsens naturreservat, 2003, Länsstyrelsen i Gävleborg, dnr 511-
2546-97, 32-209.
Artdatabanken 2015, Rödlistade arter i Sverige 2015.

Bilagor

Karta.
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Legend

7142 - Öppna mossar och kärr, kärr och gungflyn
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####9006 - Taiga, Sumpskog
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####9010 - Taiga
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9740 - Skogbevuxen myr

9050/9010 Näringsrik granskog/Taiga

Natura 2000-område
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