
 
 
 

    

 

 

 

Bevarandeplan för Natura 2000-området 

SE0630042 Djupsjön - Römmaberget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

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: 87,3

Kommun: Bollnäs

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:
Huvudsyftet med området är att bevara ett naturskogsområde med gammal urskogsartad 
granskog och lövrika successionsstadier efter brand samt en opåverkad skogssjö med ett 
naturligt öringbestånd och ett flodpärlmusselbestånd i sjöns utloppsbäck.

Motivering:
Området är skogligt intressant eftersom det uppvisar två olika faser i en naturskogs 
utveckling. Dels en yngre lövrik skog uppkommen efter brand, dels en gammal 
barrdominerad skog under lång tid opåverkad av skogsbrand. Liknande skogar är mycket 
ovanliga i denna region. Området är botaniskt och zoologiskt intressant som viktiga flora- 

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

ha

Markägarförhållanden: Svenska Kyrkan och Staten (Naturvårdsverket).

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-03-04

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

1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

3130 - Ävjestrandsjöar

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga
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och faunabiotoper för t.ex. vedsvampar, vedinsekter, hackspettar och andra hålhäckande 
fåglar. Djupsjön har god vattenkvalitet, vilket gynnar dess naturliga öringbestånd och 
flodpärlmusslebeståndet i sjöns utloppsbäck.

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 (i huvudsak fri utveckling).

Beskrivning av området

Djupsjön-Römmabergets naturreservat ligger ca 12 km SV om Kilafors i södra 
Hälsingland. Natura 2000-området utgör samma gräns som naturreservatet. Området 
omfattar Römmabergets västra och södra sluttning och Djupsjön i sydost. 

Skogen i området består av två väsentligen olika skogstyper, en gammal mossrik 
barrdominerad skog som under lång tid varit opåverkad av skogsbrand och en ung 
lövdominerad skog som uppkom efter brand för ca 100 år sedan. I sydsluttningen mot 
Djupsjön växer den gamla, bördiga granskogen där tallen dock dominerar på de högsta 
partierna av sluttningen och vid strandområdet i den östligaste delen. Inslaget av asp och 
björk är på vissa ställen stort. I sluttningen finns även en mindre myr med högvuxen 
gransumpskog. Åldern i området är i genomsnitt ca 200 år. Den äldsta åldersbestämda 
granen är ca 300 år och den äldsta tallen i området är drygt 450 år. På Römmabergets 
branta storblockiga sydsluttning växer lövskogen som uppkom efter en troligen mycket 
hård skogsbrand i början av 1900-talet. Det framgår av markens tunna humustäcke, av 
gamla urbrunna talltorrakor och kolrester 10 m upp på stammarna. Aspen är det 
dominerande trädslaget i lövbrännan men även björk, rönn och sälg förekommer.  

På Djupsjöns västra och östra sida finns två halvöppna myrområden i anslutning till sjöns 
in- och utlopp. Karaktärsväxter i den västra myren är dytåg, vitag och ullsäv. Även 
strandlummer och bäcknate förekommer. Den östra myren domineras av trådstarr och 
ängsull med inslag av en del av de ovanligare orkidéerna. 

Djupsjön (284 möh) ligger i en ganska kuperad barrskogsterräng med ett par mindre 
myrar. Sjöns utlopp utgörs av Djupsjöbäcken som rinner ner till Tönsån. Det enda 
tilloppet rinner in i sjöns västra sida och avvattnar ett litet våtmarksområde. I Djupsjön 
finns ett naturligt bestånd av insjööring som är både nedströms- och sjölekande, abborre 
och flodkräfta. I utloppsbäcken finns även flodpärlmussla. Vattenkvalitén är och har varit 
mycket bra. Sjön är den enda i trakten som inte behövts kalkas. 

Området är troligen det mest orörda skogsområdet i Bollnäs kommun.

Ett flertal rödlistade och signalarter har noterats i området. Bland de många arter som är 
knutna till gran/granlågor har bl.a. dessa noterats: liten hornflikmossa, vedtrappmossa 
(VU), blå säckmossa (VU), gammelgranslav, kortskaftad ärgspik (NT), lappticka (VU), 
ostticka (VU), rosenticka(NT), ullticka (NT), doftskinn (NT) gränsticka (EN), granticka 
(NT) och kötticka (NT). På asp/asplågor har bl.a. aspgelélav, korallblylav, lunglav (NT) 
och veckticka hittats.

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 
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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 naturreservatet överensstämmer med bevarandemålen för Natura 
2000-området,och skötselåtgärderna beskrivs närmare i skötselplanen. I övrigt gäller 
föreskrifterna i reservatsbeslutet.

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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Negativ påverkan
Exempel på åtgärder som kan påverka naturtypen negativt:

- Skogsbruksaktiviteter i tillrinningsområdet kan orsaka ökad belastning av humusämnen, 
grumling och igenslammning av bottenvegetation och grunda bottnar. Avverkning av 
strandskogen förändrar hydrologi och struktur i strandzonen och ökar risken för erosion.

-  Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning 
och/eller onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller 
igenväxning i strandzonen. Regleringskonstruktioner utgör vandringshinder. 

- Jordbruk i tillrinningsområdet; markavvattning och regelbunden rensning av diken kan 
orsaka grumling. Intensiv odling i sjöns och tillflödenas närområden riskerar att orsaka 
läckage av närings- och bekämpnngsmedel. Extensivt jordbruk bidrar dock ofta till att 
håla betesmarker och strandängar öppna.

- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns 
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och 
artsammansättning.

- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, 
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.

- Exploatering av strandområden är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga 
strandmiljöer och riskerar att öka framtida efterfrågan om översvämningsskydd.

- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan 
verksamhet ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar.

- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna 
för strandmiljöernas naturligt förekomande arter. Kalkning av naturligt sura (icke 
antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är 
anpassade till naturligt sura förhållanden.

- Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i 
diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka 
vandringshinder.

- Försurning; ävjestrandsjöar kan ha låg buffringskapacitet mot försurande ämnen vilket 
ökar risken för onaturlig sänkning av sjöns pH.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen är oklar.
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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.

Bevarandeåtgärder
Området sköts i enlighet med skötselplan för området.  För att bevarandevärdena ska 
bestå ska området i huvudsak lämnas för fri utveckling.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen bedöms som gynnsam.
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Livsmiljö
Flodpärlmussla är knuten till vattendrag med strömmande och forsande partier. Arten 
uppträder i Sverige i allt från meterbreda bäckar till stora älvar. Arten förekommer från 
någon decimeters djup ner till 5 meter. Flodpärlmusslan förekommer i ett stort antal 
strömvattenmiljöer, allt från blockrika forsar till strömmande vatten med steniga och 
grusiga bottnar, mera sällan på rena sandbottnar. Strömhastigheten måste vara så hög att 
igenslamning, pålagring och inbäddning undviks under större delen av året. De små 
musslorna lever under sina första år nedgrävda i syrerika grusbottnar utan inslag av 
organiskt material. Flodpärlmussla saknas i områden med kalkrik berggrund. Arten 
utnyttjar i stort sett samma bottentyper som öring.

Reproduktion och spridning
Flodpärlmussla är fakultativt hermafroditisk, och honor kan under vissa förhållanden 
uppträda som hannar och befrukta sig själva. Parningen sker under högsommaren. 
Hanarna släpper ut sina spermier i vattnet varpå en del av dessa sugs in av honorna med 
inströmmande vatten. De befruktade äggen utvecklas på honans gälar under 4–6 veckors 
tid till ca 0,05 mm stora glochidielarver. Under en begränsad period på hösten släpps 
larverna ut i vattendraget varefter en mycket liten andel lyckas fästa på en lämplig 
värdfisks (årsyngel av lax eller öring) gälar. Lyckosamma larver tillbringar en period på 
9–11 månader fastsittande på fiskens gälar varefter de lossnar och faller till bottnen där de 
gräver ned sig i bottensedimentet. Efter en period på upp till 8 år, tills musslorna nått en 
storlek av ca 10-15 mm, kryper de upp och placerar de sig i filtreringsposition. 
Livslängden uppgår till 70–80 år i södra Sverige, och förmodligen betydligt över 100 år i 
landets norra delar. En åldersbestämd flodpärlmussla från Görjeån i Norrbotten var ca 280 
år gammal.
Spridningsförmågan hos flodpärlmussla är dåligt känd. De parasitiska glochidielarverna 
kan förmodligen sprida sig åtskilliga kilometer under den långa period de sitter fast på 
värdfiskarna. Undersökningar från Skottland har visat att flodpärl-musslor har förmågan 
att vandra åtskilliga meter under ett dygn. Erfarenheter från vattendrag där arten delvis 
slagits ut visar dock att mera långväga riktade förflyttningar av stora musslor är sällsynta.

Bevarandemål
Reproducerande bestånd av flodpärlmulor ska finnas i livskraftiga och föryngrande 
bestånd längs flertalet lämpliga sträckor av vattendragen. Värdarten öring finns i 
livskraftiga och reproducerande bestånd.

Negativ påverkan
Exempel på företeelser som skulle kunna påverka arten negativt

- Brist på lämpliga bottnar – många av de vattendrag där arten idag förekommer är 
reglerade, rensade eller kanaliserade.

- Reglering minskar vattenhastigheten och resulterar i ökad sedimentation i fördämda 
delar. I korttidsreglerade vattendrag uppkommer stora och onaturliga flödesvariationer. 
Flodpärlmusslan missgynnas genom försämrade strömningsförhållanden, minskad 
förekomst av värdfisk och minskad habitatkvalitet.

- Rensning leder till att musslor grävs bort samtidigt som det medför ökad 
sedimenttransport och minskad habitatvariation i vattendragen.

- Avverkning och borttagande av skuggande träd och buskar längs mindre vattendrag 
leder till kraftiga temperatursvängningar med höga maximitemperaturer. Bestånd i stora 
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och djupa vattendrag lever i mera stabila miljöer och är inte alls lika känsliga. Minskad 
beskuggning leder ofta till ökad förekomst av makrofyter och därmed långsammare 
flöden och mera igenslamning. Körning i och vid vattendragen kan skada såväl musslor 
som dess livsmiljö samt bidra till ökad tillförsel av partiklar och försurande ämnen.

- Svaga värdfiskbestånd till följd av minskad habitatvariation, artificiella flöden och 
fragmentering/uppdelning av vattendragen.

- Försämrad vattenkvalitet till följd av utsläpp av bl.a. försurande och syretärande ämnen 
och bekämpningsmedel.

- Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss effekt.

- Brist på lämpliga bottnar.

- Fragmentering i kombination med små delpopulationer. I många vattendrag är bestånden 
små och glesa samtidigt som det inte konstaterats förekomst av små musslor. Lokalt är 
bestånden så små att de riskerar att försvinna till följd av slumpfaktorer. Inte minst som 
fragmentering av vattendrag förhindrar spridning av såväl fisk som musslor uppströms.

- Försurning gör att musslorna får problem med kalkupptag och skalbildning. Vid pH-
värden under 5 i kombination med höga halter fria aluminiumjoner är risken stor att 
musslorna dör. Ju yngre individ desto större känslighet mot låga pH och glochidielarverna 
är känsligast.

-Vattenuttag för bevattning av jordbruksmark liksom dränering av jordbruks- och 
skogslandskapet leder till kraftigt varierande flöden med periodvis risk för låga 
syrgaskoncentrationer samt torrläggning av små vattendrag.

- Övergödning leder till ökad produktion av organiskt material, vilket bidrar till 
igenslamning och sänkta syrehalter till följd av ökad nedbrytning. Den största 
antropogena närsalttillförseln lokalt står jordbruk och avloppsanläggningar för.

- Förekomst av främmande fiskarter som amerikansk bäckröding och regnbåge är ett hot 
då de kan konkurrera ut naturligt förekommande öring- och laxbestånd och därigenom ha 
negativ inverkan på flodpärlmusslans reproduktion.

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

- Genomförandet av Åtgärdsprogram för flodpärlmussla.

- Arten gynnas av habitatvård med inriktning mot laxfiskar.

Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen är oklar.
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Dokumentation

Beslut om bildande av Djupsjön - Römmabergets naturreservat, 1999, Länsstyrelsen 
Gävleborg, dnr. 231-551-96, 83-209.
Länsstyrelsen i Gävleborg, 1997. Värdefull natur i Gävleborg-Naturvårdsprogram.

Bilagor

Karta.
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