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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540160 Röå alsumpskog
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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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Therese Ericsson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540160 Röå alsumpskog
Kommun: Karlsborg
Områdets totala areal: 12 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-02-02
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13
Markägarförhållanden:
Privat
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:
9080 - Lövsumpskog
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 EU:s 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: I Natura 2000-området Röå alsumpskog är det prioriterat att
bevara naturtypen lövsumpskog.
Motivering: Hela området består av alsumpskog med höga naturvärden. Skogen är av
naturskogskaraktär och med god förekomst av gamla träd och död ved i olika former, vilka på
sikt även bedöms att öka. Här finns en artrik flora bland såväl kärlväxter som kryptogamer
(lavar, mossor och svampar). Alsumpskogen är ett representativt exempel på naturtypen
lövsumpskog.
Prioriterade åtgärder: Att förhindra att områdets hydrologi påverkas negativt. Lövsumpskogen
ska i huvudsak lämnas för fri utveckling. Invandrande gran som konkurrerar med lövträden ska
dock röjas bort vid behov. Om diken med negativ påverkan förekommer bör de åtgärdas.
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Beskrivning av området
Natura 2000-området Röå alsumpskog ligger i den allra sydligaste delen av Karlsborgs kommun,
cirka 300 meter från Vätterns strand. Området består av en mycket rik alsumpsskog på svagt
sluttande mark, rik på källor och grundvattenutflöden. Alsumpskogen består av en mindre del av
ett skogsområdet som bedömts som "högsta naturvärdesklass" i länets lövskogsinventering samt
har bedömts ha "högt naturvärden" i länets våtmarksinventering. Länsstyrelsen beslutade
området som naturreservat 1997 och 1998 fattade regeringen beslut om att föreslå området till
Natura 2000-nätverket.
Lövsumpskogen är naturligt föryngrad. Trädskiktet är flerskiktat och domineras av klibbal och
björk, med inslag av gran, tall, ask, ek, rönn och fågelbär. Alarna är grova, ett flertal är över 40
cm och några är över 50 cm i diameter i brösthöjd. I buskskiktet finns enstaka hassel. Området
har en måttlig förekomst av död ved, och många av alarna växer på socklar. Kärlväxtfloran är
ganska rik, med arter som gullpudra, dvärghäxört, flädervänderot, kärrfibbla och bäckbräsma.
Bland kryptogamerna märks arter som dunmossa, skogshakmossa, blåmossa, rutlungmossa,
läppsvepemossa, krushättemossa, trubbfjädermossa, scharlakansröd vårskål och
scharlakansvaxskivling. Bäckbräsma, gullpudra, dvärghäxört, kärrfibbla, skogshakmossa,
blåmossa, rutlungmossa, trubbfjädermossa och dunmossa är exempel på typiska arter för
naturtypen lövsumpskog.
Området gränsar till jordbruksmark i öster och nordöst samt igenväxande jordbruksmark i väster.
I sydväst gränsar reservatet till ädellövskog. Området har tidigare betats. På den gamla
ekonomiska kartan från 1880-talet betecknas den östra delen som lövskog och den västra delen
som äng. Hela området är markerat som glest bevuxet med lövträd. Sedan 1940-talet har inget
skogsbruk bedrivits i området förutom uttag av enstaka vindfällen. Från Röå gård går en gammal
brukningsväg genom området i väst-östlig riktning. Vägen används inte längre. I områdets
sydöstra del har det tidigare legat ett sågverk. De gamla dammfästena och spår efter dammen
finns kvar. I området finns rester från äldre diken.
Vad kan påverka negativt
Hotet mot områdets lövsumpskog bedöms vara förhållandevis lågt inom området. De flesta
verksamheter och åtgärder som kan medföra en negativ påverkan på lövsumpskogen inom
området är reglerade i föreskrifterna till naturreservatet.
De mest aktuella hoten mot lövsumpskogen utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
-Inväxning av gran som konkurrerar med lövträden i lövsumpskogen.
-Älg och annat vilt kan försvåra föryngring av lövträd.
-Näringstillförsel från uppströms samt angränsande skog och jordbruksmark, vilket kan
medföra förändringar i sumpskogens vegetationssamansättning.
-Kvävenedfall och andra luftföroreningar kan skada den känsliga epifytfloran av mossor, lavar
och svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.
-Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka sumpskogens hydrologiska
förhållden.
-Inom området finns äldre diken. Huruvida dessa har en negativ påverkan på naturtypen idag är
oklart.
Generellt kan naturtypen även påverkas negativt av följande faktorer:
-Ändrad vattenföring i angränsande vattendrag, markavvattning eller andra verksamheter som
stör den naturliga hydrologin i området.
-Alla typer av produktionsinriktat skogsbruk; avverkning, blädning, gallring, röjning,
buskröjning, planterig etc. Bortröjning av gran som konkurrerar med lövträden är dock inte ett
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hot mot naturtypen.
-Åtgärder som skadar fältskiktet som t.ex. transporter, grävning, schaktning, tippning och
täktverksamhet.
-Markexploatering som t.ex. framdragande av ledningar, uppförande av byggnad och väg.
-Tillförsel av gödningsämnen, aska eller kalk, vilket förändrar naturtypernas naturliga
artsammansättning.
-Införsel av främmande arter.
-Sjukdommar och skadedjur. Exempelvis kan askskottsjuka, vilken orsakas av en svamp, leda
till att askarna i bestånden dör.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler
- Föreskrifter och skötselplan till naturreservatet Röå alsumpskog.
- Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan
påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikt kan även omfatta verksamheter/åtgärder
utanför ett Natura 2000-område. 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).
- Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
Skydd
Området är skyddat som naturreservat. Föreskrifterna och skötselplanen till befintligt
naturreservat bedöms ge lövsumpskogen ett gott skydd.
Skötsel
-Inväxande gran bör röjas bort vid behov. Ett mindre graninslag kan tillåtas i lövsumpskogen.
Vid risk för konkurrens med lövträd bör dock granarna röjas bort.
-Om avvattnade diken, eller diken som på annat sätt påverkar lövsumpskogen negativt
förekommer, bör de åtgärdas, exempelvis genom att läggas igen. Inventering av befintliga diken
bör göras för att fastställa eventuella åtgärdsbehov.
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:
9080 - Lövsumpskog
Areal: 11,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Hela området består av naturtypen lövsumpskog. För beskrivning av lövsumpskogen i området
se den allmänna beskrivningen av området.
Naturtypen "lövsumpskog" 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 förekomma både i träd- och buskskiktet. Gran är vanligt inslag i
naturtypen. Naturtypen förekommer på frisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen.
Översvämningar är vanligt. Sumpskog förekommer både på mineraljord och på torvmarker.
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det
ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står
ofta på socklar. Skogen kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
Vanligtvis formas skogen av naturliga störningar, men ibland, i brist på naturliga störningar,
krävs aktiva insatser för att upprätthålla naturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan
under perioder befinna sig i yngre successionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en
viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr,
springkorn, piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett och
entita.
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av lövträd och åtgärder som motverkar eller
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är till stor del beroende av att
naturlig dynamik pågår och att det finns rik förekomst av t.ex. död ved, gamla och grova träd.
Naturtypen är känslig för påverkan på de hydrologiska förhållandena, samt markexploatering
och förändrad markanvändning. Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna
hos de karaktäristiska och typiska arterna.
Bevarandemål
Arealen lövsumpskog (9080) ska vara 11,9 hektar. Skogen ska i första hand formas av
naturliga störningar och intern dynamik, men röjning av gran kan ibland vara aktuellt.
Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd och
luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex. översvämningar, insektsangrepp,
stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till följd av naturliga störningar kan
eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Näringsstatusen ska vara
naturlig och hydrologin ostörd. Skogen ska vara källpåverkan. Skogens hydrologi ska inte
påverkas av markavvattning, undantaget mycket begränsade delar. Varken avvattnande eller
tillrinnande diken som har en negativ påverkan på sumpskogen ska finnas.
Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter:
klibbal (rikligt), glasbjörk (allmänt-rikligt), ask, rönn, sälg och fågelbär (tämligen allmänt) och
ek (enstaka). Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de
biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva
trädarter ska inte finnas området.
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Följande strukturer/substrat ska finnas: träd med sockelbildning (tämligen allmänt), gamla träd
(allmänt-rikligt), träd med grov bark med håligheter och mulm (enstaka); levande träd med
döda träddelar (tämligen allmänt); död ved i olika former (rikligt). Typiska arter av kärlväxter
ska förekomma tämligen allmänt och typiska arter mossor ska förekomma allmänt-rikligt.
Bevarandetillstånd
Lövsumpskogens bevarandetillstånd är inte gynnsamt. Detta beror främst på att det saknas
kontinuitet av död ved. I övrigt är förekomsten av gamla och grova träd tämligen god och död
ved har generellt en måttlig förekomst. Skogen är tydligt flerskiktad och åldern uppskattas till
90-140 år. Spår från tidigare mänskilga aktiviteter som exempelvis skogsbruk, bete och
dikning förekommer. Huruvida befintliga diken har en negativ effekt på lövsumpskogen idag
är oklar och bör utredas vidare.
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Gränsen för naturreservatet sammanfaller med gränsen för Natura 2000-området.
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