Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630186 Hedesunda

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
skyldig 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 ”kart-verktyget 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 naturtypskar-tan (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
SE0630186 Hedesunda
Kommun: Gävle
Områdets totala areal:
Markägarförhållanden:

242,9 ha
Privat och statligt ägt.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen:

2016-06-02

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Regeringsbeslut, historik:
SPA: 2000-07-01, regeringsbeslut M1999/3897/Na, pSCI: Nej, SCI: Nej, SAC: Nej
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
A002 - Storlom, Gavia arctica
A038 - Sångsvan, Cygnus cygnus
A075 - Havsörn, Haliaeetus albicilla
A094 - Fiskgjuse, Pandion haliaetus
A104 - Järpe, Bonasa bonasia
A108 - Tjäder, Tetrao urogallus
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo
A217 - Sparvuggla, Glaucidium passerinum
A234 - Gråspett, Picus canus
A236 - Spillkråka, Dryocopus martius
A239 - Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos
A241 - Tretåig hackspett, Picoides tridactylus
A409 - Orre, Tetrao tetrix tetrix
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
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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:
Det övergripande bevarandesyftet är att bevara det rika fågellivet och bidra till att
upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd för de fågelarter som rapporterats för området.
Motivering:
Området ligger i nedre Dalälvsområdet och är en del av en större värdetrakt med höga
naturvärden. Området har ett rikt fågelliv. De äldre naturskogarna med stora inslag av
lövträd utgör även fina livsmiljöer för andra organismgrupper såsom mossor, lavar,
svampar och insekter.
Prioriterade åtgärder:
Skötselåtgärder som syftar till att bibehålla eller öka andelen lövträd, t.ex. gallring,
luckhuggning och ringbarkning av gran, friställande av vidkroniga lövträd.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Hedesunda består dels av naturreservatet Bredforsen och dels av ett
antal mindre ytor med främst skogsbevuxen mark kring Landa utanför Hedesunda.
Området som utgörs av Bredforsens naturreservat domineras av lövrika fastmarks- och
strandskogar samt älvängar med en varierande grad av igenväxning. I reservatet finns även
myrmark, slåttermark och betad skog- och ängsmark. En del av arealen utgörs också av
Dalälvens vatten. Den stora variationen av lövrika naturtyper och öppnare marker gör
tillsammans med områdets hydrologi och höga luftfuktighet att området hyser höga
naturvärden.
Områdena kring Landa ligger i ett flackt landskap, uppbyggt av morän med tunn pålagring
av sedimentjordar. Lövskogar finns av skilda åldrar och sammansättning. Våtmarkerna
består av tuviga älvängar, mader och vassar.
Området har ett rikt fågelliv. T.ex. utgör de lövrika skogspartierna med flertalet äldre och
döende träd en viktig naturtyp för flera hackspettsarter. Samtliga i Sverige häckande
hackspettsarter har observerats i området.
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.
Området är avsatt som naturreservat samt skyddat genom biotopskydd och
naturvårdsavtal. Det är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder, såsom skogsbruk etc.,
som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
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Bevarandeåtgärder
Området är skyddat som naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal, vilket är den
viktigaste bevarandeåtgärden. Bevarandemålen för naturreservatet överensstämmer med
bevarandemålen för Natura 2000-området. För att utveckla naturvärdena kommer delar av
skogen i området att skötas aktivt för att bibehålla en hög lövandel (ex. gallring och
ringbarkning av gran), andra delar av skogen lämnas för fri utveckling. En del av områdets
öppna och halvöppna naturtyper kommer att hävdas genom bete eller slåtter.
Bevarandetillstånd
Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar att uppnå gynnsamt
bevarandetillstånd.
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.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-4186-2016

Sida
7 av 19

några år.
Bevarandeåtgärder
Fortsatt utveckling av naturvärdena i de skyddade områdena inom Natura 2000-området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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De onaturligt stora stammarna av älg och rådjur medför att lövföryngringen i ett stort
antal landskap/län är så gott som försumbar. Detta gäller bl.a. Värmland, Dalsland och
Uppland, där f.n. huvuddelen av landets vitryggar finns.
Flisning och vedhuggning kan på ett mycket negativt sätt påverka förekomsten av
lämpliga födosöksmiljöer.
Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på
landskapsnivå, bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att
effekterna av olika negativa processer på beståndsnivå (slumpvis utdöende, ojämn
könskvot, svårigheter att finna partner, hybridisering med större hackspett, inavel m.m.)
förstärks.
Störningar på häckningsplatserna kan ha mycket stor effekt när populationsstorleken är så
liten som den är i nuläget.
Bevarandeåtgärder
Fortsatt utveckling av naturvärdena i de skyddade områdena inom Natura 2000-området,
skötselåtgärder för att gynna lövträd.
Bevarandetillstånd
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Bevarandeåtgärder
Fortsatt utveckling av naturvärdena i de skyddade områdena inom Natura 2000-området.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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