Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0630232 Klimparna

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
SE0630232 Klimparna
Kommun: Ljusdal
Områdets totala areal: 755,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2016-11-18
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2006-12-15
Markägarförhållanden:
Staten genom Naturvårdverket.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3160 - Myrsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1926 - Slät tallkapuschongbagge, Stephanopachys linearis
1927 - Grov tallkapuschongbagge, Stephanopachys substriatus
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:
Värdet ligger i områdets helhet. Den stora, väglösa arealen med sammanhängande
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naturtyper och förekomst av sällsynta arter.
Motivering:
Natura 2000-området Klimparnas främsta naturvärde är att det är ett stort
sammanhängande väglöst område där spåren efter modernt skogsbruk är mycket små. Det
tillhör ett av Gävleborgs läns största fortfarande obrutna områden och trots området hyser
stora delområden som kan anses mer triviala så har även dessa områden ett naturvärde när
man ser på helheten. Flertalet rödlistade arter och signalarter har hittats väl spridda inom
området.
Prioriterade åtgärder:
Naturvårdsbränningar för att gynna tillståndet av brandljud och förekomsten av arter
kopplade till brand.
Beskrivning av området

I södra delen av Ljusdals kommun, 2,7 mil sydväst om Järvsö, väster om sjön Rossen
finns ett 775 ha stort sammanhängande väglöst skogsområde. I sydväst angränsar det mot
Sveaskogs ekopark Grytaberg. Skogen utgörs till största delen av äldre tallskog som är
belägen på östsluttningarna av bergen Klimparna, Lidåberget och Högvedsberget. Väglösa
skogsområden av denna storlek är i dagens hårt brukade skogar ovanliga och Natura 2000området Klimparna är ett av de få sammanhängande områdena av den storleken som finns
kvar i Gävleborgs län. Den norra halvan av området som till större delen är belägen på
bergen Klimparnas öst- och sydsluttning, utgörs av en relativt homogen 100-årig tallskog
på frisk mark. På höjderna växer på några ställen blandskog med stort aspinslag.
Förekomsten av äldre tallöverståndare samt inslag av grövre brända lågor, torrakor och
högstubbar ökar gradvis upp mot bergen Klimparnas NV del. Större delen av områdets
södra delar utgörs av betydligt magrare marker där trädskiktet generellt sett är glesare och
mer olikåldrigt och beståndsåldrarna är mellan 100-140 år. Här är inslaget av äldre
tallöverståndare på ca 150-220 år allmänt förekommande. Området kring Klimptjärn
utgörs av en skogs- och myrmosaik där tallskog växer på magra moränryggar.
Klimparna utgörs av ett brandpräglat landskap där spår av brand finns spritt i hela området
i form av brända högstubbar och avverkningsstubbar, brända lågor och några enstaka
levande tallar med brandljud. Vid borrprov på ett antal tallar med brandljud daterades den
senaste branden till 1850-talet.
Hela området bär tydliga spår av dimensionsavverkningar. Då man här och var finner
gamla dimensionsavverkade stubbar som är brända på brottytan så kan man konstatera att
en första dimensionsavverkningsomgång ägde rum redan innan 1850-talet. Då det inom
området även finns gott om dimensionsavverkade stubbar som inte har bränd brottyta är
det troligt att en andra våg av dimensionsavverkningar ägt rum någon gång i början av
detta sekel. Enligt uppgift från StoraEnso har även delar av området gallrats under 60-talet
då en vinterväg gick över isen på sjön Rossen och virket forslades ut från området med
hjälp av häst. Spåren efter denna vinterväg kan fortfarande skönjas i terrängen där den går
upp från Gäddviken och sedan följer myrsystemen. I områdena närmast denna ”väg” kan
spår av gallring skönas. Spåren av gallring är dock små och stora delar av området tycks ej
ha berörts av denna gallringsomgång. Området har även gödslats i tre omgångar, år 1975,
1981 och 1987.
Totalt sett har stora delar av området städats relativt ordentligt på äldre träd med brandljud
och i vissa områden tycks nästan samtliga lågor vara lumpade där den grövre delen av
lågorna tagits bort. Det är vanligt med avverkningsstubbar med ett eller flera brandljud.
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Dock finns mindre områden som tycks ha undgått denna utrensning.
Området tillhör ett av Gävleborgs läns största fortfarande obrutna områden. Det är i
områdets helhet som dess stora värde ligger. Trots att området hyser stora delområden
som kan anses mer triviala så har även dessa områden ett naturvärde då man ser på
området i sin helhet. Inom området Klimparna finns ett flertal kärnområden med högre
naturvärden spridda. Dessa hyser fler nyckelelement och strukturer så som grova lågor,
torrakor, högstubbar, inslag av äldre träd och/eller hög andel lövträd. Även om
förekomsten av lågor är betydligt lägre än i en orörd skog så bör det noteras att det finns
både äldre grova, oftast brända lågor och yngre lågor d v s området i sin helhet uppvisar
sannolikt lågakontinuitet. Detta konfirmeras även av fynden av rödlistade vedsvampar
knutna till grov och multnad tallved. Flera av de rödlistade arterna är återfunna på flera
ställen inom området och då även inom de områden som rent stukturmässigt kan anses
som något mera triviala än andra. Det är just genom områdets naturliga gradvisa
förändring mellan mer homogena 100-åriga tallbestånd på frisk mark till de glesa
tallbestånden på mager mark där medelåldern tycks variera mellan olika områden på ett
naturligt sätt, kanske på grund av olika brandintensiteter, som skulle kunna jämföras med
ett mer opåverkat naturlandskap. Den natursköna myrmosaiken runt sjön Klimptjärnen
och inslaget av mindre källområden samt två områden av lövbrännekaraktär höjer
områdets totalvärde.
Vid inventeringar i området har 22 rödlistade arter och 35 signalarter hittats. Exempel på
rödlistade arter är reliktbock, vedtrappmossa, violettgrå tagellav, dvärgbägarlav,
skorpgelélav, varglav, kolticka, stjärntagging, laxporing och gränsticka.
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 och är därigenom skyddat mot de flesta åtgärder,
såsom skogsbruk etc., som har bedömts kunna skada dess naturvärden.
För respektive ingående Natura 2000-naturtyp- och art listas exempel på åtgärder som
skulle kunna innebära en negativ påverkan.
Bevarandeåtgärder

Natura 2000-området ingår i ett blivande naturreservatsobjekt. Markåtkomsten är klar.
Beslut och skötselplan har ännu inte hunnit skrivas. Skötseln av området kommer att
beskrivas mer ingående i den skötselplan som ska tas fram för reservatet.
Skötselåtgärder som troligen kommer att genomföras i området för att bevara och
förbättra ett gynnsamt tillstånd är naturvårdsbränningar och avverkning av den
främmande trädslaget contortatall.
Bevarandetillstånd
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Området som helhet bedöms ha goda förutsättningar för 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.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3160 - Myrsjöar
Areal: 0,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt vatten brunfärgat av torv eller
humusämnen och ett naturligt lågt pH. Vegetationen är gles och ofta bestående av
flytbladsväxter och akvatiska mossor. Stränderna är i huvudsak organogena med
myrvegetation, gles starr och flytande vitmossebestånd som i regel bildar gungflyn.
Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Myrsjöar är normalt relativt små (ofta <10 ha, sällan > 50 ha) och förekommer i hela
landet, framför allt på organogena och näringsfattiga jordar i myrrika områden samt i
skogslandskapet.
Myrsjöarna är naturligt lågproduktiva (fosforhalt <25µg/l). Vattnet är påverkat av
humussyror, naturligt surt (ofta pH <6,2) och brunfärgat (ofta >100 mg Pt/l). Sjöar med
lång omsättningstid som har klarare vatten/ lägre färgtal, men upprätthåller karaktärsarter,
strukturer och funktioner ingår i naturtypen.
Myrsjöar som är påverkade av försurning och ökad humusbelastning ingår i naturtypen
eftersom sjöns karaktär ofta består.
Sjöar som sedan länge varit sänkta eller dämda och upprätthåller
vattenståndsfluktuationer med naturlig säsongsvariation ingår i naturtypen. Däremot bör
sjöar som regelbundet regleras inte ingå i typen eftersom den karaktäristiska
gungflyvegetationen påverkas negativt av onaturliga vattenståndsförändringar.
Karakteristiska arter: Trådstarr, sumpstarr, flaskstarr, vattenklöver, dvärgnäckros, vit
näckros, nordnäckros, vitag, dvärgigelknopp, dvärgbläddra, hornvitmossa, flytvitmossa,
rufsvitmossa, purpurkrokmossa och penselkrokmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av myrsjöar ska fortsatt ligga kring 0,7 ha och omgivande strandvåtmarker
och strandskogar ska vara intakta. Hydrologin är opåverkad och oreglerade förhållanden
upprätthålls. Ingen påtaglig minskning hos de typiska arterna för naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Dikning av omgivande våtmark och gungfly.
- Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi, lokalklimat och
struktur i strandzonen.
- Reglering påverkar vattennivåer och fluktuationer. Överdämning och/eller låga
vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i strandzonen.
Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden,
sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-7996-2016

Sida
6 av 19

- Exploatering av strandområdet 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 riskerar att försämra vattenkvaliteten.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna
för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av naturligt sura (ickeantropogent 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.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 36,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Habitatet är heterogent och omfattar ombrotrofa och minerotrofa, fattiga till intermediära,
öppna eller mycket glest trädbevuxna myrar. De myrtyper eller myrelement som kan
inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig mosse,
plana (topogena) kärr, sluttande (soligena; lutning >3%) kärr – i synnerhet backkärr
(lutning >8%) – samt torvbildande mader (sumpkärr). Torvtäcket är normalt minst 30 cm
djupt, men kan vara tunnare i unga myrar. Gungflyn, mjukmattegolv med vanligen
mossrik vegetation som p.g.a. luftvävnad i rotsystemet flyter på vatten eller lös gyttja,
inkluderas oavsett torvdjup.
Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av mindre tuvbildningar.
Trädskikt bestående av träd högre än tre meter får inte ha mer än 30% krontäckning.
Två undergrupper kan urskiljas:
- Svagt välvda mossar
- Kärr och gungflyn (kan indelas i fattiga och intermediära för uppföljningen)
Naturlighetskriterier: Myrens hydrologi och hydrokemi får inte vara starkt generellt
påverkad av antropogena ingrepp. Slåtter kan bedrivas. Reversibla, mindre ingrepp som
orsakat lokal störning i begränsade delar av myren kan medges.
Karakteristiska arter: Strängstarr, trindstarr, trådstarr, dystarr, sumpstarr, flaskstarr,
kråkklöver, tagelsäv, kärrdunört, klockljung, kärrull, myggblomster, vattenklöver,
myrlilja, kärrspira, vitag, brunag, dybläddra, dvärgbläddra, fetbålsmossa, stor skedmossa,
guldspärrmossa, röd skorpionmossa, korvskorpionmossa, klubbvitmossa, flytvitmossa,
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa och krokvitmossa.
Bevarandemål
Arealen öppna mossar och kärr fortsätter vara ca 36,2 ha. Våtmarkerna har en relativt
naturlig hydrologi och har kvar sin öppna karaktär. Populationerna hos de för naturtypen
typiska arterna minskar inte på ett påtagligt sätt.
Negativ påverkan
- Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra
markavvattnande åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens hydrologi och
hydrokemi, vilket kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller
fastmarksmiljöer kan påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning ökad
igenväxning och erosion.
- Torvbrytning är ett hot som riskerar att öka i takt med efterfrågan på torv som
energikälla och jordförbättringsmedel.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan
på den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
- Skogsbruk i närområdet; avverkning av fastmarksholmar och buffertzoner förändrar
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hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och fast mark.
Avverkning av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av näringsämnen ut
på myren.
- Spridning av till exempel 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 skada på naturtypen.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9010 - Taiga
Areal: 96,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer i boreal-boreonemoral zon på torr-blöt och näringsfattignäringsrik mark och innefattar i typfallet produktiv skogsmark. Enstaka områden finns i
kontinental region. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 30-100% och utgörs av
gran, tall, björk, asp, rönn och sälg. Små inslag av andra inhemska trädslag kan
förekomma. Naturtypen innefattar även brandfält och stormfällningar som då kan
innebära en lägre krontäckning.
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog
eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex.
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt
sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de
aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder, huvudsakligen
brand/naturvårdsbränning, i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även
områden i yngre successionsstadier ingå om de utgör ett väsentligt värdehöjande
komplement. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i
yngre successionsstadier.
Skogens hydrologi ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.
Näringskrävande örter finns endast undantagsvis.
Naturtypen hyser vanligtvis en mängd rödlistade arter som gynnas av lång skoglig
kontinuitet, gamla träd, död ved eller brandfält och successionsstadier efter brand.
Karakteristiska arter: vårtbjörk, glasbjörk, ljung, kruståtel, kråkbär, skogsfräken, linnea,
ekorrbär, harsyra, gran, tall, asp, skogsstjärna, blåbär, lingon, stor kvastmossa, vågig
kvastmossa, husmossa, väggmossa, garnlav, gulvit renlav, grå renlav, fönsterlav, lunglav,
skrovellav, lappticka, veckticka, kandelabersvamp, rosenticka, doftticka, granticka,
ullticka, stor aspticka, rynkskinn, skogslämmel, mindre hackspett, lavskrika och tretåig
hackspett.
Bevarandemål
Utbredningen av västlig taiga är minst 96,5 ha. Trädskiktet är flerskiktat och har en
naturlig föryngring. Gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier förekommer.
Inom området finns även inslag av brandpåverkad skog. Levande träd med brandljud samt
brandpåverkad död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier förekommer, samt arter
gynnade eller knutna till brand. Populationerna hos de för naturtypen typiska arterna
minskar inte påtagligt.
Negativ påverkan
- Exploatering.
- 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.
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- 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.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 2,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på näringsrik mark som är fuktig-blöt. Det finns en påverkan från
högt grundvatten och översvämning sker normalt årligen. Naturtypen finns på
mineraljord, tunna torvtäcken och i vissa fall även på torvmark av lövkärrstorv/vasstorv.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100 %, och ask/triviallöv (var för sig eller
tillsammans) med undantag av fjällbjörk utgör minst 50 % av grundytan. I södra och
mellersta delarna av landet utgörs trädskiktet ofta av klibbal och ibland ask. Längre norrut
finns mest gråal och glasbjörk och allra längst i norr även asp. Videarter kan förekomma i
både träd- och buskskikt. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen.
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog
eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex.
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt
sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de
aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att
imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå.
Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier.
Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning.
Framförallt de översilade skogarna kan hysa en mängd rödlistade arter.
Karakteristiska arter: klibbal, gråal, glasbjörk, grenrör, madrör, missne, tuvstarr,
trindstarr, spädstarr, rankstarr, repestarr, tågstarr, ask, svärdslilja, strandklo,
fackelblomster, topplösa, gråvide, grönvide, besksöta, kärrbräken, kärrskedmossa,
kärrkammossa, källpraktmossa, fransvitmossa, klyvbladsvitmossa, spärrvitmossa,
spärrvitmossa och knoppvitmossa.
Bevarandemål
Arealen lövsumpskog ska vara minst 2,4 ha. Naturtypen har en naturlig ostörd hydrologi.
Sumpskogens träd har en varierad åldersstruktur. Död ved i olika former, inklusive
levande träd med döda träddelar förekommer. Ingen påtaglig minskning av
populationerna hos de typiska arterna i naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Exploatering av området.
- Avverkning, röjning, gallring, städning 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. Undantaget kan finnas där åtgärden syftar
till att utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning,
plantering och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
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- 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.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 82,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Definition av naturtypen:
Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig–blöt med högt
liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga–intermediära.
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100%. Trädslagsblandningen varierar med myrtyp
och näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanliga trädslag.
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog
eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex.
plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt
sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de
aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att
imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå.
Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier.
Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning,
torvtäkt e.d.
Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.
Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för insekter
som kräver båda miljöerna.
Karakteristiska arter: Brunven, glasbjörk, gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr,
kråkbär, brakved, blåtåtel, gran, tall, skvattram, hjortron, tranbär, odon, kärrviol,
krattvitmossa, granvitmossa och sumpvitmossa.
Bevarandemål
Utbredningen av skogsbevuxen myr är i stort sett oförändrad kring 82,1 ha. En ostörd
hydrologi råder. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, som
självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker och naturliga störningar. Inslag
av gamla träd och död ved finns. Ingen påtaglig minskning av populationerna av de
typiska arterna i naturtypen sker.
Negativ påverkan
- Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan kan hydrologin
påverkas negativt.
- 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,
plantering och användandet av främmande trädslag.
- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områdets mossor och
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lavar.
- Torvtäkt.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- 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.
- 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 uppstå 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 väderfenomen,
översvämning och utbrott av skadeorganismer.
- Vissa organismer har förmågan att påverka landskapets sammansättning, till exempel
älg och annat hjortvilt som kan förhindra föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter
som ännu inte observerats i landet, men som har potential att skada den naturliga floran
och faunan.
Bevarandetillstånd
Gynnsamt.
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1926 - Slät tallkapuschongbagge, Stephanopachys linearis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Slät tallkapuschongbagge utvecklas främst i pågående brandljudsbildningar på tall, vilket
är begränsade brandskador på träd. Skadorna uppstår oftast nertill och på en sida av
träden. Trädet försöker successivt övervalla med ny bark samtidigt som skalbaggarna och
deras larver gnager i gränsen mellan död och levande vävnad. Detta substrat tar ofta slut
efter tre-fem år, men kan i vissa fall fortgå i 10-20 år på grova träd och träd med större
skador. Arten är sällan funnen på helt branddödade eller obränd färsk död ved. Slät
tallkapuschongbagge förekommer på brända barrträd, i synnerhet tall. Helt avgörande för
att arten ska finna goda betingelser efter brand är att branden är tillräckligt intensiv för att
orsaka brandljud, men inte så intensiv att träden dödas. Larvutvecklingen sker i den
brända innerbarken och tar vanligtvis ett år. Larver och vuxna skalbaggar påträffas
tillsammans året om.
Önskvärd naturlig stress och störning:
Slät tallkapuschongbaggarna är nästan uteslutande knuten till brända barrträd. Den är
beroende av en naturlig branddynamik med regelbundna skogsbränder på landskapsnivå.
Reproduktion och spridning:
Spridningsförmågan har visat sig vara måttlig hos slät tallkapuschongbagge. En effektiv
kolonisation verkar kunna ske till brandfält som ligger upp till en mil bort. Sannolikheten
för en kolonisering på större avstånd är även beroende av storleken hos källpopulationen,
ju större denna är, ju högre sannolikhet att avlägsna brandfält koloniseras. Vuxna
skalbaggar påträffas året om, möjligen sker spridningen till nya träd framförallt under
högsommaren.
Bevarandemål
Slät kapuschongbagge ska förekomma i området över tid. Efter genomförda
naturvårdsbränningar uppträder arten i individrika populationer.
Negativ påverkan
- Det största hotet för brandberoende arter är effektiv detektering och bekämpning av
bränder i skogsmark. Vid hög brandrisk övervakas skogsmark och när bränder uppstår
bekämpas dessa snabbt genom det finmaskiga nät av skogsvägar som finns.
- Gallring, röjning och avverkning av brända träd efter brand.
- Skogsbruk har även mer långsiktigt försämrat förhållandena genom att likforma skogen
med avseende på trädslag och ålder. Bränder i variationsrika bestånd uppnår i allmänhet
mycket större naturvårdskvalitéer än bränder i likformiga, eftersom fler olika livsmiljöer
skapas.
- En del naturvårdsbränningar håller en för låg kvalité i förhållande till artens behov.
Några anledningar till det är att de utförs under för blöta förhållanden, på helt eller nästan
trädlösa områden och med ökande grad maskinell markberedning efteråt.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Arten finns sannolikt inte i området eftersom det var länge sedan det brann
här och arten företrädesvis lever vid färska brandskador på träd. Dock finns goda
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möjligheter för arten att hitta hit efter eventuella genomförda naturvårdsbränningar då
Klimparna finns i närheten av deras utbredningsområde i landet.
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1927 - Grov tallkapuschongbagge, Stephanopachys substriatus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Livsmiljö:
Grov tallkapuschongbagge utvecklas främst på levande brandskadade barrträd. Arten
föredrar brända granar men hittas inte sällan på brända tallar genom att dessa lättare
överlever branden och utvecklar lokalt branddödade stampartier på levande träd, s.k.
brandljud. Skadorna uppstår oftast nertill och på en sida av träden. Trädet försöker
successivt övervalla med ny bark samtidigt som skalbaggarna och deras larver gnager i
gränsen mellan död och levande vävnad. Detta substrat tar ofta slut efter tre-fem år, men
kan i vissa fall fortgå i 10-20 år på grova tallar och tallar med större skador. Arten är
sällan funnen på helt branddödad eller obränd färsk död ved.
Önskvärd naturlig stress och störning:
Grov tallkapuschongbagge är beroende av en naturlig branddynamik med regelbundna
skogsbränder på landskapsnivå.
Reproduktion och spridning:
Larvutvecklingen är vanligen ettårig. Larver och vuxna skalbaggar påträffas tillsammans
året om.
Spridningsförmågan har visat sig vara måttlig hos grov tallkapuschongbagge. En effektiv
kolonisation verkar kunna ske till brandfält som ligger upp till en mil bort. Sannolikheten
för en kolonisering på större avstånd är även beroende av storleken hos källpopulationen,
ju större denna är, ju högre sannolikhet att avlägsna brandfält koloniseras. Vuxna
skalbaggar påträffas året om, möjligen sker spridningen till nya träd framförallt i juni–juli.
Bevarandemål
Grov kapuschongbagge ska förekomma i området över tid. Efter genomförda
naturvårdsbränningar uppträder arten i individrika populationer.
Negativ påverkan
- Det största hotet för brandberoende arter är effektiv detektering och bekämpning av
bränder i skogsmark. När brandrisken är hög övervakas skogsmark och när bränder
uppstår bekämpas dessa snabbt genom det finmaskiga nät av skogsvägar som finns.
- Gallring, röjning och avverkning av brända kvarstående träd efter brand.
- Skogsbruk har även mer långsiktigt försämrat förhållandena genom att likforma skogen
med avseende på trädslag och ålder. Bränder i variationsrika bestånd uppnår i allmänhet
mycket större naturvårdskvalitéer än bränder i likformiga, eftersom fler olika livsmiljöer
skapas.
- En del naturvårdsbränningar håller en för låg kvalité i förhållande till artens behov.
Några anledningar till det är att de utförs under för blöta förhållanden, på helt eller nästan
trädlösa områden och med ökande grad maskinell markberedning efteråt.
Bevarandetillstånd
Ej gynnsamt. Arten finns sannolikt inte i området eftersom det var länge sedan det brann
här och arten företrädesvis lever vid färska brandskador på träd. Möjligheter för arten att
hitta hit efter eventuella genomförda naturvårdsbränningar är små. Artens

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-7996-2016

utbredningsområde når inte ner inom en mil till området, vilket är deras
spridningskapacitet.

Sida
18 av 19

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-7996-2016

Sida
19 av 19

Dokumentation

ArtDatabanken. (2015). Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala.
Lindhagen, A. och Koffman, A. (1999). Naturskogsinventering. Länsstyrelsen i
Gävleborg.
Länsstyrelsen i Gävleborg (2001). Våtmarksinventering i Gävleborg. Rapport 2001:7.
Länsstyrelsen i Gävleborg. (2006). Bevarandeplan för Rossenområdet. Dnr 511-9222-06,
00-001-064
Naturvårdsverket. (2016). Natura 2000 i Sverige. http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000-i-Sverige/ [2016-11-08]
Nordin, A., Ersare, G., Edman, M., Delin, A. m fl. (1999) Artinventering av skogsgruppen
i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län.
Bilagor

Karta.

Klimparna

±

1:20 000
© Lantmäteriet Geodatasamverkan, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Gävleborg

Klimparna

Legend
126 Mindre vattendrag <3 m (3260)
3160 - Myrsjöar
7140 - Öppna mossar och kärr

# # # #9006 - Taiga, Sumpskog
####
# # # #9010 - Taiga
# # # #9080 - Lövsumpskog
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!

91D0 - Skogbevuxen myr

!

Natura 2000-område

