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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. 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 Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de
inte har hunnit beslutas av regeringen.

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, om de kan påverka miljön i 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 naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information.
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Maria Johansson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0530089 Furustad
Kommun: Dals-Ed
Områdets totala areal: 157,5 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-10-26
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Ägs av staten, västkuststiftelsen och en privat markägare.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-01-01, 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:
3130 - Ävjestrandsjöar
6510 - Slåtterängar i låglandet
9010 - Taiga
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: De prioriterade bevarandevärdena är slåtterängen (6510) och den
västliga taigan (9010).
Motivering: En gammal löv- och barrskog med ett rikt fågelliv samt rester av ett historiskt
odlingslandskap med botaniskt rika slåtterängar.
Prioriterade åtgärder: Årlig slåtter av slåtterängarna. Slåtterängarna bör omfattas av åtagandeplan
för slåttermarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.
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Beskrivning av området
Furustad ligger vid den östra sidan av sjön Stora Le, väster om Valsebo i Dals Eds kommun. En
liten delar av sjön ingår i Natura 2000-området. Runt den gamla gården finns slåttermark och
som har en värdefull flora. Här finns också skyddsvärda träd enligt inventeringen av skyddsvärda
träd (6 askar och 2 lönnar). I anslutning till gården finns också ängsmarker som vuxit igen till
lövskog och som utgör en viktig miljö för vitryggig hackspett. Övrig mark domineras av
hällmarkstallskog med inslag av triviala lövträd, vilken bitvis är naturskogsartad. Längst i norr
finns en nyckelbiotop. Längst i norr finns också ett fint vattendrag som håller klass som Natura
2000-naturtypen 3260 (mindre vattendrag) men eftersom en så liten del av vattendraget ingår i
Natura 2000- området, är det en så kallad obetydlig förekomst (D-förekomst) och beskrivs inte
närmare i bevarandeplanen.
Området ingår också i Natura 2000-området Stora Le som är utpekat enligt fågeldirektivet. Större
delen av Furustad är skyddat som naturreservat och resten omfattas av naturvårdsavtal. Området
ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, friluftsliv och inom riksintresse för naturvård.
Vad kan påverka negativt
Skogsmarken skulle framförallt påverkas negativt av skogsbruk med det regleras i
naturreservatsföreskrifter och naturvårdsavtal. Slåttermarkerna skulle framförallt påverkas
negativt av upphörd hävd och tillförsel av näringsämnen. Se under respektive art och naturtyp.
Nedanstående faktorer påverkar eller skulle påverka området negativt utöver det som anges
under naturtyps- och artrubrikerna:
-Ett ökat besökstryck vilket kan leda till slitage, nedskräpning och skadegörelse.
-God granföryngring i området riskerar försvåra lövskogsföryngring och försämra biotopen på
sikt.
-Högt viltbetestryck från älg och rådjur försvårar lövskogsföryngring i området.
-På sikt kommer skyddet i delområdet med naturvårdsavtal att försvinna.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ett
Natura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller
är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).
Större delen av området (96 %) är skyddat som naturreservat och resten omfattas av
naturvårdsavtal. Naturvårdsavtalet som omfattar 5,3 hektar gäller i 50 år från och 1998. Det är ett
äldre naturvårdsavtal som upphör att gälla om fastigheten byter ägare. Skogsstyrelsen har
identifierat ett visst skötselbehov i naturvårdsavtalet där en del gran behöver avverkas för att
gynna tall och lövträd. En stor del av Natura 2000- området ligger också inom strandskydd.
I naturreservatets skötselplan från 1988-04-25 står att skogsområdena är avsatt för fri utveckling
och slåttermarkerna ska skötas med slåtter. Delar av de befintliga slåttermarkerna är angiven som
lövskog. En revidering av naturreservatets skötselplan behövs.
Generella bevarandeåtgärder för området:
-En plan för naturvårdsbränning i länet behöver tas fram. Brand är en del av naturskogarnas
naturliga dynamik.
-Ett ökat jakttryck på älg och rådjur i området för att minska betestrycket på lövföryngringar. För
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detta krävs en mer omfattande utredning av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om lämpligt
tillvägagångssätt.
-Sen fältgentiana har tidigare funnits i området och eventuellt skulle man kunna försöka att så in
den igen.
År 2018 har slåtterängarna miljöersättning för särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet
(2014 - 2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till ersättningen.
Slåttermarkerna i området bör även fortsättningsvis omfattas av åtagandeplan för slåttermarker
med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.
Se också under bevarandeåtgärder för respektive naturtyp.
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:
3130 - Ävjestrandsjöar
Areal: 99,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 4,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
En liten del av sjön Stora Le ingår i Natura 2000-området. Ungefär fyra hektar väster om
Furustadsön utgör naturtypen Ävjestrandsjöar. Där finns det fin grus- och sandbotten. Den
typiska arten strandpryl är funnen vid basinventeringen år 2009.
Sett till hela sjön Stora Le så har den måttlig ekologisk status (statusklassning 2017 VISS).
Den måttliga klassningen beror på försurning och att fiskar och andra vattenlevande djur inte
kan vandra i vattensystemet. De största vattendragen till sjön och utloppet har definitiva
vandringshinder.
Generell beskrivning av naturtypen:
Generellt beskrivs naturtypen som näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar upp till fjällen.
Stränderna är grunda, ibland betespräglade. Vegetationen består av akvatiska arter som
strandpryl och braxengräs samt av annueller på blottlagda strandzoner. Vass och annan högre
vattenvegetation förekommer relativt sparsamt liksom slingor och flytbladsvegetation, men
kan dominera i skyddade vikar.
Naturtypen är känslig för onaturliga vattenståndsfluktuationer, näringstillfösel, onaturlig
sänkning av sjöns pH, känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst, tillförsel av
humus och partiklar (grumlande ämnen) samt ingrepp i strandskog och strandvåtmark.
Bevarandemål
Arealen Ävjestrandsjöar (3130) ska vara minst 4,1 ha. Vattenståndsfluktuationer ska vara
naturliga liksom störning i form av ishyvling. Stränderna ska periodvis vara blottlagda med
förekomst av anuell kortskottsvegetation. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt
förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Vattenkvaliten ska vara god, vattnet ska vara
varken försurat eller övergött och halterna av miljögifter ska understiga gällande gränsvärden
enligt bedömningsgrunderna för vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Vattnet ska vara
relativt klart med god eller hög ekologisk status enligt vattenförvaltningen. Främmande arter
eller fiskstammar ska ej inverka negativt på artsammansättningen eller variationen av arter
genom ändrade konkurrensförhållanden eller smittspridning. Typiska arter ska förekomma.
Negativ påverkan
-Försurning. Enligt VISS är källorna luftföroreningar och skogsbruk med bland annat GROT uttag i avrinningsområdet.
-Vandringshinder i anslutande vattendrag
-Främmande arter som signalkräfta. I Stora Le finns signalkräfta i hög täthet vilket kan ha en
negativ påverkan på andra organismer och ökar risken för spridning av kräftpest till
närliggande vatten då det finns flodkräftsvatten i närliggande system.
Generella hot
-Skogsbruksaktiviteter i tillrinningsområdet kan orsaka ökad belastning av humusämnen,
grumling och igenslamning 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
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onaturligt låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i
strandzonen. Regleringskonstruktioner kan utgöra vandringshinder.
-Jordbruk i tillrinningsområdet; markavvattning och regelbunden rensning av diken kan orsaka
grumling. Intensiv odling i sjöns och tillflödenas när-områden riskerar att orsaka läckage av
närings- och bekämpningsmedel. Extensivt jordbruk bidrar dock ofta till att hålla 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 över-svämningsskydd.
-Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet
ökar risken för negativa vattenkemiska förändringar.
-Infrastrukturanläggningar kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och
vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka
vandringshinder.
Bevarandeåtgärder
Fortsatt kalkning av sjön. Åtgärda vandringshinder.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte bedömt år 2018.
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6510 - Slåtterängar i låglandet
Areal: 1,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,74 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Furustad sköts delar av den historiska åkermarken, delar av den gamla ängsmarken och den
gamla torptomten numera som slåtteräng och den har en rik kärlväxtflora. Arter som är typiska
för naturtypen som t.ex. prästkrage, jungfrulin, skallror, darrgräs, svinrot, ängsvädd
förekommer enligt åtagandeplanen.
Generell beskrivning av naturtypen:
Artrika, torra – friska, hävdpräglade ängar. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet
av slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid). Krontäckning av
träd och buskar är 0 – 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Välbevarad grundvattenförekomst
är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter (kärlväxter) är: kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru
Marie nycklar, nattviol, prästkrage, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr,
pillerstarr m.fl. samt (fjärilar): ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge,
slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, förnaansamling, ökad näringsstatus,
uppluckrad grässvål samt konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är
även känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Slåtterängar i låglandet (6510) ska vara minst 1,7 hektar. Regelbunden slåtter, vid
traditionell tidpunkt, och gärna efterbete ska påverka gräsmarken. Ingen skadlig ansamling av
förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Varken vedartad eller örtartad
igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen
främmande arter ska inte förekomma.Hamlade träd ska förekomma. Det ska finnas
födoresurser såsom pollen- och nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika
fjärilsarter. Typiska arter ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
-Utebliven hävd.
-Slåtter med redskap med röjsnöre eller liknande som finfördelar höet så att det blir svårt att
räfsa bort.
-Skötselplanen för naturreservatet där det står att delar av ängsmarken bara behöver slås vart
tredje år. Det skulle leda till en ansamling av torrt fjolårsgräs som på sikt skulle innebära att
den hävdgynnade floran försvinner.
-Kalkning skulle påverka negativt, eftersom naturtypen är känslig för näringstillförsel. Även
indirekt näringstillförsel som t.ex. stödutfodring av eventuella betesdjur skulle påverka
negativt.
-Örnbräken och andra ohävdsarter som kan breda ut sig och konkurrera ut de hävdgynnade
arterna.
-Träd som skuggar ängsmarken därmed utarmar den hävdgynndade floran. .
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Nedan nämnda åtgärder skulle påverka negativt men regleras i reservatsbestämmelserna
-Gödsling (förutom från betande djur)
-Åtgärder som skulle förstöra fältskiktet, t.ex grävning, schaktning, upplag, byggnationer.
-Avverkning av hagmarksträd.
Bevarandeåtgärder
För att upprätthålla gynnsam bevarandestatus behöver naturtypen skötas med traditionellt
ängsbruk. Vilket innefattar:
-Årlig fagning (löv och kvistar räfsas ihop och bränns på lämpliga ställen på våren för att
gynna växtligheten och underlätta slåttern).
-Årlig slåtter på sensommaren med skärande redskap som t.ex. lie eller knivslåtterbalk. Det
slagna höet bör ligga kvar och fröa av sig några dagar och sedan fraktas bort.
-Återhamling av hamlade träd ungefär vart 5:e år.
-Röjning av träd och buskar vintertid.
-Efterbete efter slåttern med i första hand nötkreatur.
Träd i anslutning till ängarna som skuggar ängsmarken bör röjas undan. På grund av att
området ligger otillgängligt är det svårt att få till fagning och efterbete. Slåtter bedöms vara
tillräckligt för närvarande. Se även bevarandeåtgärderna för området som helhet.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är år 2018 troligen gynnsamt.
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9010 - Taiga
Areal: 47,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 46,1 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Det mesta av skogsmarken i området räknas som västlig taiga. Det utgörs av hällmarkstallskog
med inslag av triviala lövträd. Gran finns i de fuktigare partierna. Skogsbruket i området har
varit extensivt och norr om Yxnetjärnet finns ett område med gammal orörd skog. Här finns
enligt skötselplanen bl.a. tagellav som indikerar lång skoglig kontinuitet och den för västlig
taiga typiska arten vedtrappmossa (rödlistad som NT). Den typiska arten tjäder förekommer
också.
Generell beskrivning av naturtypen:.
Naturtypen taiga beskrivs generellt som naturliga, gamla, boreala och hemiboreala skogar,
”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogar som
bibehållit en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och
ekologiska funktion. Här ska exempelvis finnas gamla träd och död ved i olika
nedbrytningsstadier. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis
plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotade
arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). Välbevarad
grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Typiska arter är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola,
grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav,
kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, koralltaggsvamp,
ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Taiga (9010) ska vara minst 46,1 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar
och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna
träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och
struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma
under perioder. Tall med inslag av triviallöv ska prägla ska prägla skogen. Det ska finnas
gammal tall och föryngring av nya tallar och triviala lövträd som efterträdare. Hydrologi och
markens näringsstatus ska vara ostörd och naturlig, Skogen ska ha ingen eller endast lite
negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas
följande strukturer/substrat: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och
högstubbar, förekommande; stående döda eller döende träd. För landet och naturtypen
främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Typiska arter ska förekomma.
Negativ påverkan
-Alla typer av skogsbruk i området*. Exempel på skogsbruksåtgärder: markberedning,
plantering, röjning, gallring, plockhuggning, blädning, slutavverkning, upparbetning av
vindfällor och bortförsel av död ved. Skötsel för att öka den biologiska mångfalden som t.ex.
bortröjning av gran från lövskogsmiljöerna, naturvårsbränning etc är inte ett hot.
-Skogsbruk i anslutning till området kan i vissa fall vara ett hot. Den västliga taigan och dess
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arter kan påverkas negativt om ljus- och fuktighetsförhållandena förändras.
-Invandrande gran i tall- och lövskogsmiljöerna. Gran kan i vissa fall konkurrera ut tall och
lövträd.
-Viltbete. En hög viltstam kan försvåra lövföryngringen.
-Dikning*, dämning*, körskador och andra åtgärder som förändrar hydrologin.
-Åtgärder som skulle förstöra naturtypen som t.ex. uppförande av väg eller byggnad*.
Se även negativ påverkan för området som helhet.
*Regleras i naturreservatsföreskrifter
Bevarandeåtgärder
Naturtypen ska enligt skötselplanen för naturreservatet lämnas för fri utveckling. Naturtypen
behöver inga större skötselinsatser, men gran bör hållas undan i lövskogsområdena. Se även
bevarandeåtgärderna för området som helhet.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är år 2018 inte bedömt men bevarandetillståndet är troligtvis gynnsamt.
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