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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 medlems-
länder 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 be- 
skrivning 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. 

Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget ”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. 

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. 



SE0530080 MollungenMaria JohanssonBevarandeplan för Natura 2000-områdetBEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 1 av 17SidaOmrådets totala areal: 171,6 haKommun: HerrljungaBevarandesyfteDet överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet avbiologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för denaturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För detenskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamttillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-02-07Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13Regeringsbeslut, historik:SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslutM2010/4648/NmMarkägarförhållanden:Området ägs av en privat markägare.Naturtyper och arter som ska bevaras i området:Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker9010 - Taiga9020 - Nordlig ädellövskog9070 - Trädklädd betesmark9080 - Lövsumpskog9110 - Näringsfattig bokskog9130 - Näringsrik bokskog9160 - Näringsrik ekskog91D0 - Skogsbevuxen myr



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 2 av 17SidaPrioriterade bevarandevärden: De prioriterade bevarandevärdena är lövskogsmiljöerna, främstnordlig ädellövskog (9020), näringsfattig bokskog (9110), näringsrik bokskog (9130) ochnäringsrik ekskog (9160).Motivering: Området är lövskogsrikt med bl.a. äldre bok som hyser hotade epifytiska lavar ochmossor.Prioriterade åtgärder: Undanhållande av inträngande gran i lövskogsmiljöerna. Årligt bete isilikatgräsmarken (6270) och den trädklädda betesmarken (9070).Beskrivning av områdetMollungen är stort lövskogsområde med relativt orörda bokskogar, ekskogar, alskogar,blandlövskogar och hagmarker. I Mollungen finns också områden med betespåverkad skog.Delar av skogarna har lång kontinuitet med gamla, grova träd. Enligt inventeringen avskyddsvärda träd finns 56 skyddsvärda träd i området varav 20 är så kallade jätteträd.Genom området löper ett antal bäckar och källdrag och är ett viktigt habitat för lavar och mossor,t.ex. förekommer lunglav (rödlistad som nära hotad) i stor mängd. Delar av området har enligtäldre uppgifter en rik kärlväxtflora med arter som trolldruva, underviol, dvärghäxört, vätterosoch desmeknopp (rödlistad som nära hotad). I objektet finns många hotade och missgynnadefågelarter som mindre flugsnappare, bivråk, spillkråka, fiskgjuse. Bokskogen hyser mångasällsynta skalbaggsarter.I området finns flera olika Natura 2000- naturtyper, främst lövskogar men även lite taiga ochbetesmark. Utvecklingsmarken i området är oftast utvecklingsmark till flera olika Natura 2000-naturtyper. Längst i nordväst till taiga, skogsbevuxen myr eller lövsumpskog. Medan det i övrigthandlar om utvecklingsmark till olika ädellövskogsnaturtyper. Längst i öster finns ytor med eksom antingen kan utvecklas till näringsrik ekskog eller trädklädd betesmark. Utvecklingsmarkenär viktig för att upprätthålla gynnsamt bevarandetillstånd för de utpekade naturtyperna i området.Området är rikt på fornlämningar. Området är av riksintresse för naturvård och även avriksintresse för totalförsvaret som influensområde.Vad kan påverka negativt-Avverkning i direkt anslutning till utpekade naturtyper kan hota naturvärden vilket kan krävasärskild hänsyn vid avverkningsplanering.-Ökad utbredning av gran i lövdominerade områden och eventuell etablering av främmandeträdslag.-Felaktig skötsel, utebliven och/eller otillräcklig hävd i betesmarkerna. Svagt betestryck kanutgöra ett hot med igenväxning som följd. För tidigt betespåsläpp eller året-runt-bete kan bl.a. getrampskador.-Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den dynglevandeinsektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.-Faktorer som påverkar de gamla hagmarksträden negativt. Detta kan vara skador eller slitage påstam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning eller svampangrepp som dödarträdet snabbt.-Luftföroreningar kan skada den epifytiska lavfloran.-Sur nederbörd och ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen.De största hoten är skogsbruksåtgärder, som inte är strikt naturvårdsinriktade, åtgärder somförändrar hydrologin som t.ex. dikning, åtgärder som förstör fältskiktet, exploatering etc. men detär reglerat i naturreservatsföreskrifterna.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 3 av 17SidaBevarandeåtgärderFörutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd föratt bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ettNatura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hängersamman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap28 a § miljöbalken).Området är skyddat som naturreservat och ligger inom riksintresse för naturvård. Den sida avområdet som vetter mot sjön omfattas av 200 meter strandskydd.Skötsel:Områdets skötselplaner behöver ses över för att förtydliga och förenkla för förvaltaren. Ihuvudsak omfattar skötselåtgärder i området bortröjning av inträngande gran i samtliganaturtyper då behov uppstår. År 2018 har ytan med silikatgräsmark, 6270 miljöersättning försärskilda värden enligt landsbygdsprogrammet (2014 - 2020) och en åtagandeplan för skötseln avområdet är knuten till ersättningen. Betesmarkerna i området bör även fortsättningsvis omfattasav åtagandeplan för betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.Uppföljning av naturtyper och arterLänsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska skeenligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följssedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaneroch skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000 - naturtyperna och arternahar gynnsamt tillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 4 av 17SidaNaturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:6270 - Silikatgräsmarker0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEn liten yta med denna naturtyp finns i den nordöstra delen av området. Se kartan i bilaga 2.Enligt åtagandeplanen finns den typiska arten slåttergubbe (rödlistad som sårbar) ochkaraktärsarten blodrot.Generell beskrivning av naturtypen:Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på torra till friska, silikatrika jordar.Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. Krontäckning av träd och buskar, sominte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. Silikatgräsmarker är den vanligastebetesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik markvegetation. Örtrikedomen gör demviktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. Naturtypen kan uppträda i olikaskepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat. Välbevarad grundvattenstatus är enviktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter är blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge (m.fl.dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare,slåttergräsfjäril m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samtkonkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringari ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer avkarakteristiska och typiska arter.BevarandemålArealen av Silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 0,4 hektar. Regelbunden hävd ska påverkaområdet, genom årligt bete (ej vintertid), eller genom slåtter och efterbete. Ingen skadligansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut.Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas ochföryngra sig. Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och näringsstatusen i marken ska varanaturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. Varken vedartad eller örtartadigenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypenfrämmande arter ska inte förekomma. Fysiska strukturer i form av stenmurar ska förekomma.Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 5 av 17Sida9010 - Taiga1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI områdets nordvästra del finns ett stråk med barrskog och barrblandskog i närheten avmossen. En del av detta kan räknas till västlig taiga och andra delar kan troligen komma attutvecklas mot denna naturtyp.Den del som räknas som västlig taiga är en barrblandskog som är 75-125 år och domineras avgran med inslag av bok, klibbal, hassel, tall och björk. Skogen är tvåskiktad och det finnsrikligt med död ved  och allmänt-rikligt med gamla träd.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig - näringsrik mark i boreal-boreonemoralzon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg.Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält och stormfällningar. Skogen skavara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog och den ska befinna sig i ett sentsuccessionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuellaträdslagen. Naturtypen taiga beskrivs generellt som naturliga, gamla, boreala och hemiborealaskogar, ”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar menas skogarsom bibehållit en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation ochekologiska funktion. Här ska exempelvis finnas gamla träd och död ved i olikanedbrytningsstadier. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvisplockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotadearter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola, grönpyrola, tallört,vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav, kattfotslav,läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, rosenticka, koralltaggsvamp,ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Taiga (9010) ska vara minst 0,96 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningaroch intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallnaträd och luckbildning ska påverka skogens dynamik och struktur. Till följd av naturligastörningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Barrblandskogska prägla skogen. Det ska finnas gammal tall/gran och föryngring av nya tallar/granar somefterträdare. Hydrologi och markens näringsstatus ska vara ostörd och naturlig, Skogen ska haingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt ochflerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd och rikligt med död ved iolika former. För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas iområdet. Typiska arter ska förekomma.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 6 av 17SidaBevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara gynnsamt.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 7 av 17Sida9020 - Nordlig ädellövskog13,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningTvå bestånd med denna naturtyp finns i den östra delen av området. Se kartan i bilaga 2. Detstörre beståndet är en 126-175årig blandskog med ask, ek, bok, björk, sälg, klibbal och hassel.Den är betespåverkad och det finns rikligt med död ved tämligen allmänt med grova träd ochenstaka gamla träd. Fyra skyddsvärda träd (tre bokar och en klibbal finns i beståndet). Detmindre beståndet är en 51-75årig blandskog med lönn, klibbal, oxel, sälg, ek, ask och hassel.Skogen är tre-flerskiktad och är betespåverkad och det finns måttligt med död ved mentämligen allmänt med grova och gamla träd. En skyddsvärd lönn finns i beståndet.I området som helhet finns äldre fynd av de typiska arterna skogsbingel, trolldruva, undervioloch vätteros.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktetskrontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% avgrundytan, men lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen.Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Skogen ska vara, eller i enrelativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaperoch strukturer. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska hafortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter är skogsbingel, lunglav, fällmossa, trubbfjädermossa, almlav, gulvit blekspik,lunglav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 13,3 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande,avdöende, omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex.svamp- och insektsangrepp eller stormfällning ska påverka skogens dynamik och struktur. Tillföljd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma underperioder. Ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nyaträd som efterträdare av ask, lönn, ek och bok. Markens näringsstatus och hydrologi ska varanaturlig. Marken ska inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Skogen skaha ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt ochflerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd (tämligen allmäntförekommande) och rikligt med död ved i olika former (levande träd med döda träddelar;liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd). Gran ska inte tillåtas taöverhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För landet ochnaturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Typiska arter skaförekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara ogynnsamt, men kommer att bli gynnsamt på sikt



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 8 av 17Sidanär skogen åldrats ytterligare och fått mer naturskogskaraktär.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 9 av 17Sida9070 - Trädklädd betesmark8,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNaturtypen utgörs här av ekhagar i den östra delen av området. Båda områdena bedömdes vidbasinventeringen ha restaureringsklass. Tretton skyddsvärda ekar och en skyddsvärd sälg finnsi bestånden.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik fastmark. Träd- ochbuskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypeninkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog. Naturtypen har lång hävdkontinuitetoch lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete förekommer normalt i naturtypen.Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan ifältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns.Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet och markensproduktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, askoch i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, isödra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskiltvärdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevaradgrundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt högabevarandevärden.Typiska arter: blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ängsvädd, ekspik, sotlav,läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet iträdskiktet. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i anslutengrundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska ochtypiska arter.BevarandemålArealen Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 8,2 hektar. Årligt bete ska påverkanaturtypens dynamik och struktur. Ek ska prägla betesmarken. Krontäckningen ska kunnavariera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade, varma miljöer och strukturerska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya trädsom efterträdare av ek. Det ska finnas ett buskskikt med olika växtarter men framförallt medhassel. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologisktgamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter skainte finnas i området. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov barkmed skador, håligheter och mulm,, död ved i olika former (levande träd med döda träddelar,liggande död ved och högstubbar; stående döda eller döende träd. Typiska arter skaförekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara ogynnsamt. Restaurering och årligt bete behövs.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 10 av 17Sida9080 - Lövsumpskog26,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI Mollungen finns blötare områden med främst klibbal som räknas till naturtypen. Beståndenfinns spridda i området. Förutom det dominerande trädslaget klibbal, finns inslag av hassel,gran, björk, ask, bok, sälg, ek, asp och alm. Skogarna är tvåskiktade och de flesta är bara 51-75 år medan några är 76-125 år. Mängden död ved varierar från måttlig till rikligt. Flera avbestånden saknar diken medan andra är svagt- måttligt påverkade av dikning.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad på 50-100 %,varav lövträd som ask och triviallöv utgör minst 50 % av grundytan. Videarter kan förekommabåde i träd- och buskskiktet. Gran är ett vanligt inslag i naturtypen. Naturtypen förekommer påfrisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen. Översvämningar är vanligt. Sumpskogförekommer både på mineraljord och på torvmarker. Skogen ska vara, eller i en relativt näraframtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det ska finnas gamla träd och död ved ochen kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står ofta på socklar. Skogen kan ha påverkatsav t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Vanligtvis formas skogen av naturligastörningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser för att upprätthållanaturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan under perioder befinna sig i yngresuccessionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypenska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn, piskbaronmossa, mörkhusmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Lövsumpskog (9080) ska vara minst 26,2 hektar. Skogen ska formas av naturligastörningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende ochomkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.översvämningar, insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen i området. Till följd avnaturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogens hydrologi ska inte påverkasav markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkanpå sumpskogen ska finnas. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd somefterträdare av framförallt klibbal. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhandeneller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmandeeller invasiva trädarter ska inte finnas området. Följande strukturer/substrat ska finnas: trädmed sockelbildning, gamla träd, träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, levandeträd med döda träddelar; liggande död ved och högstubbar; stående döda eller döende träd.Vattendragen är viktiga strukturer i området. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara ogynnsamt, men kommer att bli gynnsamt på siktnär skogen åldrats ytterligare och fått mer naturskogskaraktär.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 11 av 17Sida9110 - Näringsfattig bokskog0,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningEtt bestånd med naturtypen finns i sydöstra delen av området. Bok dominerar med inslag av ekoch björk. Åldern på beståndet är 76-125 år och det är enskiktat. Det finns måttligt med dödved och enstaka gamla och grova träd. Hålträd med mulm och torraka/torrstubbe förekommer.Generell beskrivning av naturtypen:Bokskog på sur podsolerad jord som är torr till frisk. Trädskiktets kronträckningsgrad ärmellan 30 - 100% och bok utgör minst 50%. Inslag av andra trädslag kan förekomma. Skogenska vara eller i nära framtid kunna bli naturskog och vara i ett sent eller i ett relativt sentsuccessionsstadium. Gamla träd, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen skafinnas. Fältskiktet saknas helt eller är glest med kruståtel, vitfryle, örnbräken och blåbär.Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt nedbrutna boklöv. En väl utvecklad ochartrik epifytflora av främst lavar kan förekomma.Typiska arter: fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, lunglav, bokkantlav,skriftklotterlav, havstulpanlav m.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen av näringsfattig bokskog (9110) ska vara minst 0,9 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t. ex. trädensföryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning ska påverkadynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadierförekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Detska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bokoch ek. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas:gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, död ved i olika former (levandeträd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd).Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla ochvärdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska inte finnas iområdet. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara ogynnsamt, men kommer att bli gynnsamt på siktnär skogen åldrats ytterligare och fått mer naturskogskaraktär.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 12 av 17Sida9130 - Näringsrik bokskog31,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningNäringsrik bokskog är den vanligaste naturtypen i området och den finns sprid i hela området,men mest i den västra delen. Bok är det dominerande trädslaget i alla bestånden. Inslaget avandra trädslag varierar i bestånden och det finns bland annat ek, björk, klibbal, asp, alm, gran,tall och hassel. En stor del av de skyddsvärda träden i området förekommer i denna naturtyp iform av gamla bokar. Några av bestånden är i åldern 76-125 år och resten i åldersspannet 126-175 år. De äldre bestånden är tvåskiktade medan de yngre är enskiktade. I många av beståndenfinns rikligt med död ved. Den döda veden förekommer i olika former som torrakor, lågor,grov död ved, ädellövträd med grova döda delar. Det finns också hålträd med mulm och bohål.Typiska arter som lunglav, ulotor, fällmossa och platt fjädermossa förekommer enligtbasinventeringen.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark som är torr-frisk. Trädskiktetskrontäckningsgrad är 30-100% och bok utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd,ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag kan förekomma i boreonemoralzon men saknas normalt i nemoral zon. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunnabli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan hapåverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller iett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitetför de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte attimitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå.Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngresuccessionsstadier. Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna tillnaturtypen kan klassas till näringsrik bokskog även om ett naturskogstillstånd inte hunnituppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättningför att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Fältskiktet domineras av örter och gräsoch har relativt stor förekomst av lundarter. Det är gott om vårblommande arter. Skogar medlång kontinuitet har en väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar. Typiska arter:Skogsbingel, hässlebrodd, storrams, lundarv, ramslök, liten och grov baronmossa, fällmossa,platt och grov fjädermossa, trädporella, krusig ulota, lunglav, grynig filtlav, skriftklotterlav,havstulpanlav och bokoxe.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen av näringsrik bokskog (9130) ska vara minst 31,6 hektar. Skogen ska formas avnaturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga eller storskaliga naturliga processer, t. ex.trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksomperiodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning skapåverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngresuccessionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska varanaturlig och ostörd. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare avbok. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas:gamla träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål,



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 13 av 17Sidalevande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar; stående döda eller döendeträd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologisktgamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande eller invasiva arter ska intefinnas i området. Typiska arter ska förekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 mestadels vara gynnsamt. De yngre bestånden harfortfarande ogynnsamt bevarandetillstånd, men på sikt när skogen åldrats ytterligare och fåttmer naturskogskaraktär kommer även de få gynnsamt bevarandetillstånd.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 14 av 17Sida9160 - Näringsrik ekskog10,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningI Mollungen finns naturtypen som undertypen ek-hasselskog, det vill säga ek dominerar iträdskiktetoch hassel i buskskiktet. Inslag av björk, asp, bok, gran, rönn, sälg, asp, lönn,klibbal finns också i trädskiktet. Bestånden är i åldersspannet 76-125 år och ibland 126-175 åroch bestånden är två-flerskiktade. Det förekommer måttligt och ibland rikligt med död ved.Den döda veden förekommer i form av lågor, torrakor, grov död ved och ädellövträd medgrova döda delar. Det finns också träd med bohål, hålträd med mulm, vidkroniga, spärrgrenigaträd. I vissa bestånd saknas gamla och grova träd helt. I andra bestånd är förekomsten av gamlaoch grova träd enstaka och ibland tämligen allmän. Typiska arter som fällmossa och ulotaförekommer enligt basinventeringen. I området som helhet finns äldre fynd av de typiskaarterna skogsbingel, trolldruva, underviol och vätteros.Generell beskrivning av naturtypen:Naturtypen förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den underliggande jordartenkan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. Naturtypen ligger ofta isänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess miljöer kan gleyhorisonter förekomma ijordmånsprofilen. Krontäckningen är normalt 50 – 100% och ek/avenbok (tillsammans ellervar för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönnoch hassel kan förekomma. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna blinaturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Den kan hapåverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller iett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitetför de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte attimitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå.Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngresuccessionsstadier. Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter knutna tillnaturtypen kan klassas till näringsrik ek- eller ek-avenbokskog även om ett naturskogstillståndinte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Välbevarad grundvattenstatus är en viktigförutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.Typiska arter för naturtypen är: murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa,guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rosttickam.fl.Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturligadynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar iansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiskaoch typiska arter.BevarandemålArealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara minst 10,4 hektar. Skogen ska formas av naturligastörningar och intern dynamik. Småskaliga eller storskaliga naturliga processer, t.ex. trädensföryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisaomvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverkadynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Ek skaprägla skogen. Det ska finnas gamla ekar och föryngring av nya ekar som efterträdare.Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas ett buskskikt med framförallthassel. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador,



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 15 av 17Sidahåligheter och mulm, träd med hackspettsbohål; levande träd med döda träddelar, liggande dödved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska intetillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Förnaturtypen främmande eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Typiska arter skaförekomma.BevarandetillståndBevarandetillståndet bedöms år 2018 vara ogynnsamt, men kommer att bli gynnsamt på siktnär skogen åldrats ytterligare och fått mer naturskogskaraktär.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 16 av 17Sida91D0 - Skogsbevuxen myr0,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:BeskrivningMyren som till större delen finns utanför, norr om Natura 2000-området, är till övervägande del inte trädklädd. Eventuellt kan delar av randskogen räknas till naturtypen. Endast 0,08 ha av randskogen ligger inom Natura 2000-området. Den bör därmed betraktas som en obetydlig förekomst och beskrivs inte närmare i bevarandeplanen.



BEVARANDEPLAN Diarienummer511-1777-2018 17 av 17
SidaDokumentationArtDatabanken. 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.Artportalen. ArtDatabanken SLU. www.artportalen.se. Uttag 2018-01.Andersson, L. 1983: Lövskogar i Herrljunga kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1990:2.Larsson, K.-H. 1988. Stora Mollungen naturinventering. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1988:6.Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1989: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv samtområden med geografiska bestämmelser.Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1991: Skötselplan för naturreservatet Mollungen. Beslut 1991-12-16.Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1997: Skötselplan för naturreservatet Mollungen etapp 2. Beslut1997-12-08.Martinsson, P.-O. 1993: Våtmarksinventering i Älvsborgs län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län,Rapport 1993:6Naturvårdsverket. Art- och naturtypsvisa vägledningar. www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Natura-2000/. 2018-01.SLU. Trädportalen. www.tradportalen.seBasinventering i Mollungen aug-okt 2004, Daniel Thorell, SVS.BilagorBilaga 1 Karta med områdets avgränsning.Bilaga 2 Naturtypskarta.
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Natura 2000-naturtypskarta, Mollungen SE0530080
Herrljunga kommun

Utvecklingsmarken håller inte 
Natura 2000- naturtypsklass i nuläget men kan 
komma att göra det på sikt. 
Den är viktig för att upprätthålla gynnsamt 
bevarandetillstånd för naturtyperna 
i området.
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