Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630107 Brassberget

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://gisservices.metria.se/nvfeed/atom/nnk.xml
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Bevarandeplan för Natura 2000 - området
SE0630107 Brassberget
Kommun: Ljusdal
Områdets totala areal:
Markägarförhållanden:

138,2 ha
Bergvik skog AB

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:

2016-05-26

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 1996-12-01, regeringsbeslut M96/4019/4, pSCI: 1995-12-01, SCI: 2005-01-01,
SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
8220 - Silikatbranter
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1928 - Aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola
1951 - Sötgräs, Cinna latifolia
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A234 - Gråspett, Picus canus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A241 - Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
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.
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Prioriterade bevarandevärden:
Huvudsyftet med området är att bevara ett naturskogsområde med lövrika
successionsstadier som ingår i naturtypen västlig taiga.
Motivering:
Området har mycket höga naturvärden. Flertalet rödlistade arter och signalarter har
påträffats i området. Framförallt gäller det för lavar och vedlevande skalbaggar. De flesta
sällsynta arter som påträffats är knutna till triviallövträd som asp och björk.
Prioriterade åtgärder:
Fri utveckling.
Beskrivning av området
Brassberget är beläget i nordvästra Hälsingland, 4 km nordost om Ramsjö-kyrkby i
Ljusdals kommun. Natura 2000-området har samma utbredning som naturreservatet och
ligger till största delen på bergets sydsluttningar.
I århundraden har Brassberget präglats av skogsbränder. Detta har gett upphov till
områdets särpräglade skog och intressanta växt- och djurliv. Brassberget utgör idag ett av
länets största kända lövskogsområden.
Den tidigare skogsbrandfrekvensen har varit mycket hög, med ca 34 år som
genomsnittsintervall mellan bränderna. Det nuvarande lövbeståndet har uppkommit efter
den senaste större branden år 1888 och skogen har i huvudsak varit undantagen från
skogsbruk sedan dess. Det stora inslaget av döda och döende lövträd har medfört att
området hyser ett flertal skyddsvärda djurarter. Skogen är bland annat gynnsam för
hackspettar, såsom gråspett och mindre hackspett, men även många lövträdsanknutna
insektsarter finns i området.
Floran är rik med bland annat ett flertal orkidéarter, där skogsfru är den mest
anmärkningsvärda. På en lokal finns den sällsynta arten sötgräs. Här växer också flera
växtarter som man gärna förknippar med lundartad mark. Hit hör t.ex. grönkulla,
bergslok, trolldruva, ormbär och tibast.
Flera spår efter landisens avsmältning kan urskiljas på berget. Det mest påtagliga utgörs
av en djupt nerskuren kanjon, bildad av framrusande smältvattenmassor.
Vad kan påverka negativt
Vid beskrivandet av saker 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.
Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som undanröjer huvuddelen av den
hotbild som annars skulle ha varit aktuell. Till exempel så är skogsbruk i alla former
förbjudet i området.
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För respektive naturtyp listas exempel på åtgärder som skulle kunna innebära en negativ
påverkan.
Bevarandeåtgärder
Området är skyddat som naturreservat, vilket är den viktigaste bevarandeåtgärden.
Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura
2000-området, och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. För att utveckla
naturvärdena kommer området i huvudsak att lämnas för fri utveckling. På sikt bör
övervägas att föryngra delar av området genom brand. För detta krävs en detaljerad plan.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för området som helhet bedöms vara gynnsamt.
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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Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller
borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar
lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att
utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
dikning, plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
förändras. Detta gäller större markskador.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismers populationer, 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 allt mer
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 till exempel 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 svaveloch 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 uppstår brist på något av
dessa stadier, med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt
brand som verkar över stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning,
vind och angrepp av insekter och svamp.
- Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har
påverkat förekomst av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är invasiva främmande arter som
har potential att skada den naturliga floran och faunan.
Bevarandeåtgärder
Fri utveckling (naturlig dynamik) och naturvårdsbränning av delar av området. I gällande
skötselplan från 1992 står att "målet är att vidmakthålla lövsuccesionerna genom, i
huvudsak fri, naturlig utveckling. På sikt bör övervägas att föryngra delar av området
genom brand". Nytt beslut och skötselplan kommer att tas fram i samband med att
naturreservatet utvidgas.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Störd hydrologi genom t.ex. dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög grad får sin
karaktär av det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
- Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att hydrologin
påverkas med följd att naturmiljön ändras.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till
fragmentering av vissa organismgruppers populationer, medan andra organismer påverkas
negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Visas kemiska ämnen har förmågan att direkt skada
organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel 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 svaveloch metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna knutna till naturtypen förekommer ofta bara i några få
stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i
landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående arternas
habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av vissa
skadeorganismer. Älg och annat vilt kan förhindra föryngringen av lövträden.
- Nya sjukdomar och skadeorganismer som redan är införda eller har potential att bli ett
problem om de förs in.
Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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larver kan i vissa fall finnas fem år efter att trädet dött. Den fullbildade skalbaggen kläcks
i början av juni, men skalbaggar har setts så sent som i början av augusti.
Önskvärd naturlig stress och störning:
Arten gynnas på lång sikt av skogsbrand och andra storskaliga störningar som skapar
förutsättningar för lövsuccessioner.
Reproduktion och spridning:
Även isolerade aspar kan vara koloniserade, vilket tyder på en relativt god
spridningsförmåga. Att artens är en god flygare indikeras även av att den relativt ofta har
fångats i fönsterfällor. Aspbarkgnagare kan således sannolikt flyga åtskilliga km genom
ogästvänlig terräng även om det aktiva söket efter substrat ofta sker på betydligt kortare
avstånd.
Bevarandemål
Aspbarkgnagare förekommer permanent i området.
Negativ påverkan
Exempel på åtgärder/faktorer som kan påverka arten negativt:
- Arten utbredning är fragmenterad, i synnerhet i Norrland, så slumpmässiga händelser
kan medföra att arten dör ut på vissa lokaler.
- Kontinuitet av döda aspar är nödvändig för arten. I ett längre perspektiv kan även en
sparad naturskog ha svårt att härbärgera en population av arten. Aspen är ett
successionsträd och försvinner ofta ut ur bestånden på längre sikt även inne i reservat, om
inte brand eller annan naturlig störning startar om successionsförloppet.
- Arten har svårt att sprida sig i skogslandskapet då skogsbestånd med en naturlig
inblandning av lövträd och död ved har försvunnit i och med trakthyggesbruket. Asp har
missgynnats genom avverkning av naturskog, barrplantering, dikning och inte minst
röjning och gallring av lövträd.
- Den stora älgstammen har haft en negativ inverkan på återväxten av asp, vilket har
medfört att det bildats glapp i åldersklassfördelningen av asp över stora områden.
Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för naturreservatet.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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