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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 habitat-direktiv. Syftet är 

att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer 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 habitat- direktivets 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 

natur- typer, 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 skydds- beslut 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. 
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Områdets totala areal: 156,7 ha

Kommun: Kungälv

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: I Natura 2000-området Guddehjälm är de prioriterade 
bevarandevärdena områdets stora och sammanhängade näringsfattiga bok- och ekskogar samt 
även naturtypen lövsumpskog som främst finns i den norra delen.  

Motivering: Skogen vid Guddehjälm utgör en av Bohusläns allra största sammanhängande 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-04-26

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 2001-05-01, SCI: 2004-12-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Statligt.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

9080 - Lövsumpskog

9110 - Näringsfattig bokskog

9190 - Näringsfattig ekskog

91D0 - Skogsbevuxen myr
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ädellövskogar och där särskilt bokskogen i Kungälvs kommun är betydelsefull då den ingår som 
en del i Bohulsläns två kärnområden för bokskog. I området finns naturskogsstrukturer som död 
ved i olika former, ekar med hög ålder och en del hotade epifytiska lavar. 
 
Prioriterade åtgärder: Gallring av gran i ädellövbestånden samt avveckling av vissa små 
produktionsbestånd av gran.

Beskrivning av området

Guddehjälm ligger centralt i Kungälvs kommun strax väster om Ytterby. Omgivningarna är 
kuperade och innehåller såväl odlingsmarker som vidsträckta, beskogade höjdområden. Skogen 
vid Guddehjälm är ett av Bohusläns allra största ädellövskogsområden. Området var under 
medeltiden skogsbevuxen utmark men har sedan 1800-talet också spår av beteshävd och 
kvarnlämningar vid vattendraget samt ett antal spridda boställen med torpruiner. Ek och bok 
dominerar, främst på tidigare betad utmark som har fått växa igen. Träden är ofta knotiga och 
lågvuxna på grund av de magra markförhållandena. Flera av träden har hög ålder och på bl.a. bok 
växer kryptogamer som indikerar lång kontinuitet. Här finns arter som bokvårtlav (rödlistad som 
nära hotad (NT)), bokfjädermossa, bokticka och mussellav. En koncentration av bokskog och 
annan ädellövskog finns spridd i Kungälvs kommun vilket ger goda förutsättningar för djur och 
andra arter som är beroende av dessa för att fortleva i gynnsamt bevarandetillstånd. Området är 
skyddat som naturreservat (Guddehjälm).

Lövskogen i området inventerades under lövskogsinventeringen och bedömdes ha högt 
naturvärde, klass 1. Flera gamla och särskilt skyddsvärda träd förekommer, bland annat finns en 
mycket grov bok och en mycket grov gran samt många ekar med håligheter. Natura 2000-
området utgör hemvist för flera olika fågelarter bland annat har korp, stenknäck, trana samt större 
och mindre hackspett noterats. Arten mindre hackspett är enligt rödlistan 2015 nära hotad (NT). 
Många olika fjärilsarter liksom storsvampar och mossor finns dokumenterade i området.

Ett vattendrag skär genom områdets mittersta delar i nord - sydlig riktning. Vattendraget är 
strandskyddat och det är utanför Natura 2000-området lax- och öringförande. Ett vandringshinder 
finns strax utanför områdesgränsen. Vattendragets kantzoner utgör en långsmal nyckelbiotop 
vilken huvudsakligen består av bok- och ekskog med tämligen allmänt förekommande strukturer 
som död ved i form av lågor och mossfällar på stående träd, block och sten. Luftfuktigheten är 
hög och jämn och markvattnet rörligt. 

Ytterligare nyckelbiotoper finns i nordvästra och sydöstra hörnen av Natura 2000-området samt i 
närheten av naturreservatets entré på den östra sidan. Den nordvästra nyckelbiotopen består 
mestadels av ek och bok med inslag av vårtbjörk och flera andra trädslag, rikligt med död ved, 
ymnigt mosstäcke och har hög och jämn luftfuktighet. Nyckelbiotopen i det sydöstra hörnet 
består nästan enbart av ek och har ett stort inslag av senvuxna träd samt död ved, även vedsvamp 
och tickor har rik förekomst. Den östra nyckelbiotopen domineras av bok och även här finns ett 
stort inslag av senvuxna träd, vissa spärrgreniga, liksom vedsvamp och tickor. Markvattnet är 
rörligt och mosstäcket ymnigt. Stenmurar förekommer i de tre sistnämna nyckelbiotoperna.

Guddehjälm ligger nära tätorten och nyttjas flitigt för friluftsändamål, de senaste åren har 
vandringsleder och rastplatser gjorts i ordning för besökare. Orienteringsklubben har haft årliga 
aktiviteter i området. En hembygdsgård med en aktiv förening ligger i anslutning till Natura 2000-
området.

Utvecklingsmark:
I Natura 2000-området finns skogsytor som för närvarande inte har tillräckligt höga naturvärden 
för att utgöra någon fullgod Natura 2000-naturtyp. Dessa delområden kan dock med tiden och 
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med viss skötsel utvecklas till någon av naturtyperna näringsfattig bok- eller ekskog, 
lövsumpskog, taiga, skogsbevuxen myr eller öppna mossar och kärr. Den totala arealen 
utvecklingsmark är ca 23,66 hektar. Se även under respektive naturtypsbeskrivning.

Vad kan påverka negativt

Följande är exempel på sådant som skulle kunna påverka området som helhet negativt:
- Exploatering, t.ex. uppförande av byggnader, vägar och liknande.
- Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga 
epifytfloran av lavar och svampar.
- Ett ökat kvävenedfall som kan förändra artsammansättningen bland epifyter och i fältskikt. I 
delar av landet kan även sur nederbörd påverka förutsättningarna för många arter.

Följande åtgärder som skulle kunna påverka områdets naturvärden negativt är förbjudna enligt 
föreskrifterna för naturreservatet Guddehjälm:
- Uppföra byggnader, vägar och annan exploatering.
- Anlägga väg, luft- eller markledning, stängsel eller hägnad.
- Anordna upplag.
- Borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma.
- Avverka lövträd, röja och plantera skog.
- Föra bort död ved.
- Kemisk och biologisk bekämpning, gödsling.
- Införa främmande växt- och djurarter.
- Framföra motordrivet fordon, rida utanför ridstig, gräva upp växter eller samla in vedsvampar 
och lavar, eller mossor i kärr och sumpskog.

Se även rubriken "Negativ påverkan" under respektive naturtyp.

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. 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). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara 
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.

Befintligt skydd:
- Området är skyddat som naturreservat (Guddehjälm).
- Vattendraget/bäcken i området är även skyddad genom strandskyddslagstiftningen.

Åtgärder: 
Följande tre skötselåtgärder ska enligt naturreservatets skötselplan utföras (skulle ha utförts före 
2010);
* Bortgallring av gran har gjorts i ett av bestånden. Flera ädellövskogsbestånd återstår att gallra 
så att de blir granfria. Gallringen bör utföras så snart som möjligt.
* Avveckla vissa små produktionsbestånd av gran. Avvecklingen bör göras så snart som möjligt.
* Påskynda uppkomsten av död ved där så behövs.
- Det vore även positivt om äldre tallar inom området, oftast står de på någon av höjderna, 
bevaras och tillåts bli gamla.

Bevarandetillstånd

Området har ännu inte tillräckligt med död ved eller förekomst av äldre träd.
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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:

7140 - Öppna mossar och kärr

3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Skidammen är en större sammanhängande våtmark som till viss del ingår i Natura 2000-
områdets sydvästra del. Våtmarken består av såväl gungflyn som mera öppna vattenytor. 
Myren ingår i våtmarksinventeringen och har klassats som 2 (näst högsta naturvärde). Vid 
Skidammen har en rastplats med bord och grillplats ordnats. Ytterligare två mindre områden 
med våtmark finns, ett i områdets sydligaste del (Brännemossen) samt ett i mitten av den östra 
delen (Kringlemossen). Kärrkrokmossa har noterats vid Skidammen. Kunskap om förekomst 
av typiska arter i områdets våtmarker är bristfällig.

Utvecklingsmark: I områdets södra del finns en liten våtmark som med tiden kan utvecklas mot 
fullgod Natura 2000-naturtyp, 7140. Arealen utvecklingsmark med utvecklingsmålet öppna 
mossar och kärr (7140) är 0,15 ha.

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen är mycket varierad och omfattar fattiga till 
intermediära, öppna eller glest trädbevuxna myrar (< 30 % krontäckning). Hit hör plana eller 
svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana och sluttande kärr samt 
torvbildande mader (sumpkärr). Gungflyn, mjukmattor med mossrik vegetation som flyter på 
vatten eller lös gyttja ingår även. Naturtypen indelas i två undertyper; svagt välvda mossar samt 
kärr och gungflyn. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre 
ingrepp som orsakat lokal störning kan ibland förekomma. Vegetationen ska spegla vad som är 
normalt för en hydrologiskt intakt myr. Vanligtvis utvecklas myrarna genom naturlig 
succession, men vissa kan vara präglade av långvarig hävd och bör om möjligt fortsätta slåttas 
eller betas. Naturtypen är den vanligaste våtmarkstypen i Sverige. Välbevarad 
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden. Typiska arter: Nålstarr, vitstarr, Jungfru Marie nycklar, sileshårsarterna, 
kärrull, vattenklöver, myrlilja, vitag, tuvsäv, stor skedmossa (intermediära kärr), 
björnvitmossa, sotvitmossa, drågvitmossa med flera. 

Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande 
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning av 
myrens torvbildning samt fragmentering och  minskade populationer av karakteristiska och 
typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 4,36 hektar.
Naturtypen ska bestå av svagt välvd mosse alternativt kärr och gungflyn (Skidammen). 
Övergångar mellan mosse och kärr kan vara flytande eller mosaikartad. Bottenskiktet ska 
domineras av vitmossor, men inslag av brunmossor kan förekomma. Torvbildning ska ske 
aktivt i mossen/kärret. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande 
arter ska finnas och föryngra sig. Våtmarkens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas 
några avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför negativ påverkan. 
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Hydrokemin ska 
vara näringsfattig utan betydande antropogen påverkan. Våtmarken ska vara öppen (< 30 % 
täckningsgrad) med endast mindre grupper av träd och buskar. Igenväxningsvegetation och för 

4,36 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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naturtypen främmande arter ska inte förekomma. Strukturerna fastmatta och mjukmatta ska 
finnas allmänt. Typiska arter av mossor och kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

Området är naturreservat och nedanstående åtgärder bör därför inte utgöra något hot, men då en 
stor del av mossen ligger utanför området är det viktigt att klargöra vad som kan påverka 
våtmarken negativt.

- Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande 
åtgärder liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, 
vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även 
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en 
negativ påverkan på habitatet.
- 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 habitatet kan innebära att hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstörs.
- Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande fastmark 
avverkas förändrar hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och fast 
mark. Det kan även innebära är näringsämnen läcker ut på myren då de hydrologiska 
förhållandena ändras.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska förändringar 
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i habitatets 
närhet kan också skada habitatet genom luftburen deposition eller genom transport med 
tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att habitatets 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 skada på naturtypen. 
- Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan innebära att 
proportionerna mellan olika arter i botten- och fältskikt allvarligt förändras och på sikt kan 
habitatet övergå till trädklädd myr (91D0).

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan, d.v.s. inga underhållsåtgärder.
- Våtmarkerna bör inventeras för att få bättre kännedom om förekomst av typiska arter.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen i området bedöms vara gynnsamt.
Uppgifter om typiska arter saknas vilket gör att bedömningen är något osäker.
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9010 - Taiga

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Taiga finns i ett större område i den södra delen nära våtmarken samt i ett mindre område i 
norr. Det södra delområdet utgörs av tidigare betad skog med gott om död ved och äldre träd. 
Många bokar är hamlade eller betespåverkade. Idag domineras området av tall och björk. Det 
mindre området med taiga i den norra delen domineras av tall med inslag av en del klena ekar. 
Några relativt grova och troligen gamla tallar höjer områdets naturvärde. Den typiska arten 
mindre hackspett finns noterad inom Natura 2000-området.

Utvecklingsmark: Längs Natura 2000-områdets västra sida finns två områden, centralt ett litet 
område och i de södra delarna tre områden som domineras av tallskog. Dessa delområden kan 
med tiden och med vissa skötselinsatser utvecklas mot fullgod taiga (9010). Arealen 
utvecklingsmark med utvecklingsmålet taiga (9010) är ca 3,86 hektar. (Tre mindre skogsytor i 
områdets östra del kan utvecklas mot antingen taiga eller näringsfattig ekskog. Ev. kan därför 
ytterligare ca 0,76 ha skog utvecklas mot taiga).

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr - blöt och näringsfattig - 
näringsrik mark i boreal-boreonemoral zon. 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 ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli 
naturskog och den ska befinna sig i ett sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och 
död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen.  Välbevarad grundvattenstatus 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 6,45 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 eller stormfällning ska påverka 
skogens dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre 
successionsstadier förekomma under perioder. Barrblandskog ska prägla områdena. Det ska 
finnas gammal tall och föryngring av nya tallar 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. Följande strukturer/substrat 
ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar; 
stående döda eller döende träd. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte 
finnas. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar ska förekomma tämligen 
allmänt.

6,45 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Negativ påverkan

Följande är exempel på sådant som skulle kunna utgöra hot mot naturtypen. Några reella hot 
mot naturtypen föreligger dock inte för närvarande då området utgör naturreservat.
- 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. 
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, dikning, 
plantering och användandet av främmande trädslag.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och 
naturmiljön förändras. Detta gäller större markskador.

Följande är exempel på generella hot:
- 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.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och 
förekommer ofta i bara 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 översvämning, vind och angrepp av insekter och svamp.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
- Invasiva främmande arter som har potential att skada den naturliga floran och faunan.
- Kraftigt bete av klövvilt kan påverka föryngringen av tall samt rönn, asp och sälg negativt.
- 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 svavel- och metallföreningar.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan.

Bevarandetillstånd

Skogen bedöms ha icke-gynnsamt bevarandetillstånd. 
Bestånden saknar tillräckligt lång skoglig kontinuitet och vissa strukturer och egenskaper som 
kännetecknar naturskog. Om bestånden tillåts utvecklas fritt kommer de att på sikt uppnå 
naturskogskaraktär och därmed gynnsamt tillstånd.
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9080 - Lövsumpskog

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Det finns ett större och ett mindre område med lövsumpskog i den nordligaste delen av Natura 
2000-området. Det större lövsumpskogsområdet gränsar till ett vattendrag som rinner utmed 
områdesgränsen. För vattendraget finns ett markavvattningsföretag från 1922, för avvattning av 
markområden väster om Guddehjälm. Ett mindre, smalt område med lövsumpskog finns också 
mera centralt i Natura 2000-området. 

Lövsumpskogarna domineras av björk med inslag av äldre björkar och trädslagen al och bok. I 
det minsta av de tre lövsumpskogsområdena är bottenskiktet dominerat av vitmossearter 
(Sphagnum spp). En skyddsvärd ek med stor hålighet finns i det västra delområdet i norr. En 
relativt stor mängd liggande och stående död ved finns i lövsumpskogarna. De för naturtypen 
typiska arterna missne samt svartvit flugsnappare och mindre hackspett förekommer respektive 
häckar inom Natura 2000-området. I övrigt är förekomsten av typiska arter dåligt känd.

Utvecklingsmark: I Natura 2000-områdets södra del finns tre fuktiga, mindre lövskogsområden 
som med tiden kan utveckla fullgod Natura 2000-naturtyp, lövsumpskog. Arealen fuktig 
lövskog med utvecklingsmålet lövsumpskog (9080) är ca 1,41 hektar.  

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 förekomma både i träd- och buskskiktet. Gran är ett 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. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska 
ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, 
springkorn, piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita 
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 Lövsumpskog (9080) ska vara minst 3,93 hektar.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer 
t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande 
störningar t.ex. översvämningar, insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen i 
området. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma 
under perioder. Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogens hydrologi 
ska inte påverkas av markavvattning. 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: björk, allmänt - rikligt förekommande; al, bok och 
ek, enstaka förekomst. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada 
biologiskt gamla och värdefulla träd i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva 

3,93 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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arter ska inte finnas. Följande strukturer/substrat ska finnas: träd med sockelbildning, gamla 
träd, träd med grov bark med skador och håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande 
död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter av kärlväxter, mossor 
och fåglar ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

Området är naturreservat och nedanstående åtgärder bör därför inte utgöra något hot, men då 
lövsumpskogen ligger vid områdesgränsen är det viktigt att klargöra vad som kan påverka 
naturtypen negativt.
- 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.
Generellt hot:
- Invasion av gran och främmande trädslag.

Se även under rubriken "Negativ påverkan" för naturtypen taiga (9010), naturtyperna bedöms 
kunna påverkas negativt av samma faktorer.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan, d.v.s. fri utveckling.
- Området bör inventeras för att få bättre kunskap om typiska arter.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt.
På sikt och med fri utveckling kan områdena utveckla de egenskaper och strukturer som 
utmärker naturskog, t.ex. riklig mängd död ved.
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9110 - Näringsfattig bokskog

41 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Den norra, östra och centrala delen av Guddehjälm domineras av näringsfattig bokskog. Idag 
förekommer sparsamt med död ved i området. Vissa bokar i området har nått hög ålder och är 
grova till mycket grova. Delar av bokskogen utgör nyckelbiotop, detta gäller en smal 
långsträckt kil av den bokskog som växer utmed vattendragets östra sida, den bokskog som 
finns i områdets östra del (söder om naturreservatets entré) och en del av bokskogen i nordväst. 
I nyckelbiotoperna förekommer gamla träd, vedsvampar och tickor på bok, död ved, rörligt 
markvatten och ymnigt mosstäcke på gamla träd, block, stenar och liknande. Typiska arter som 
noterats i bokskogen är bokfjädermossa, platt fjädermossa, klippfrullania, bokvårtlav och 
mussellav.

Utvecklingsmark: I Natura 2000-områdets östra och mellersta delar finns fem mindre bland- 
eller triviallövskogsområden som med tiden och med viss skötsel kan utvecklas mot Natura 
2000-naturtypen, näringsfattig bokskog. Arealen skog med utvecklingsmålet näringsfattig 
bokskog (9110) är ca 4,11 hektar.  

Generell beskrivning av naturtypen: Bokskog på sur podsolerad jord som är torr till frisk. 
Trädskiktets kronträckningsgrad är mellan 30 - 100% och bok utgör minst 50%. Inslag av 
andra trädslag kan förekomma. Skogen ska vara eller i nära framtid kunna bli naturskog och 
vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Gamla träd, död ved och en 
kontinuitet för de aktuella trädslagen ska finnas. 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 och artrik 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 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 Näringsfattig bokskog (9110) ska vara minst 33,04 ha.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, 
t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, 
liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller 
stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan 
eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen 
ska vara naturlig och ostörd. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som 
efterträdare av följande trädarter: bok, allmänt -rikligt förekommande; ek, enstaka - tämligen 
allmänt förekommande; samt enstaka lövträd av andra arter. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 
och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador 
och håligheter, träd med hackspettsbohål, levande träd 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 och värdefulla träden. För naturtypen främmande 
och/eller invasiva arter ska inte finnas. Typiska lav- och mossarter ska förekomma tämligen 
allmänt.

33,04 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Negativ påverkan

- Invasion av gran eller främmande trädslag.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.

Se även under rubriken "Negativ påverkan" för naturtypen taiga (9010), naturtyperna bedöms 
kunna påverkas negativt av samma faktorer.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan vilket innebär att bokskogen ska ges en granfri 
utveckling, värdefulla träd ska friställas och ljusluckor skapas. I övrigt bör skogen få utvecklas 
fritt. 
- Eventuellt kan, enligt skötselplanen, veteranisering och skapande av död ved utföras på träd 
som saknar värdefulla naturvärden. Detta skulle snabbare ge önskvärda strukturer såsom död 
ved och gynna biologisk mångfald.

Bevarandetillstånd

Den samlade bedömningen av bevarandetillståndet i områdets näringsfattiga bokskog är icke 
gynnsamt. Skogen saknar tillräcklig mängd död ved och andra egenskapar som kännetecknar 
naturskog. Med tiden och med huvudsakligen fri utveckling kan skogens naturvärden öka.
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9190 - Näringsfattig ekskog

58 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

I området finns näringsfattig ekskog i den mer kuperade terrängen. Naturtypen finns spridd i 
sammanhängade områden över stora delar av Natura 2000-området, från norr till söder samt i 
väster. Träden växer på mager mark och de är till stor del senvuxna och knotiga. Konkurrens 
från bok kan påverka ekens utbredning. Typiska arter som noterats förekomma i området är: 
ekorrbär, fällmossa, klippfrullania, platt fjädermossa, korallblylav och västlig rostticka.

Utvecklingsmark: I framför allt Natura 2000-områdets västra del finns lövblandade barrskogs- 
eller ädellövskogsområden som med tiden kan utvecklas mot Natura 2000-naturtypen, 
näringsfattig ekskog. I den östra delen finns tre små områden som kan utvecklas mot antingen 
näringsfattig ekskog eller taiga. Arealen skog med utvecklingsmålet näringsfattig ekskog 
(9190) är ca 12,68 hektar. (Tre mindre skogsytor i områdets östra del kan utvecklas mot 
antingen taiga eller näringsfattig ekskog, ev. kan därför ytterligare ca 0,76 ha skog utvecklas 
mot näringsfattig ekskog).

Generell beskrivning av naturtypen: Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade 
jordar och morän som är torr-frisk, i vissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan 
30 - 100% och domineras av ek. Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så 
kallad krattekskog. Skogen ska vara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska 
finnas gamla träd och död ved och skogen ska vara i ett sent eller relativt sent 
successionsstadium. Ostörd hydrologi och naturlig näringsfattig status är viktigt för naturtypen. 
Skogen ska i första hand lämnas för fri utveckling men det kan ibland vara nödvändigt att göra 
kompenserande åtgärder som exempelvis friställning av gamla spärrgreniga ekar för att 
förlänga livslängden samt luckhuggning för att gynna ekföryngring. Välbevarad 
grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.
Typiska arter är murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa, guldlockmossa, trädporella, 
glansfläck, rostfläck, almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav, rutskinn, ekskinn 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 Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 52,17 ha.
Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga 
naturliga processer, t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd 
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, 
översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och 
näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ek ska dominera skogen. Det ska finnas gamla 
ekar och föryngring av ek som efterträdare till de gamla träden. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 
och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, 
håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande död 
ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller 
skada de biologiskt gamla och värdefulla träden. För naturtypen främmande och/eller invasiva 
arter ska inte finnas i området. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar ska 

52,17 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

- Invasion av gran, bok eller främmande trädslag.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.

Se även "Negativ påverkan" under naturtypen näringsfattig taiga (9010), naturtyperna bedöms 
kunna påverkas negativt av samma faktorer.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan vilket innebär att ekskogen ska ges en granfri 
utveckling, värdefulla träd ska friställas och ljusluckor skapas. I övrigt bör skogen få utvecklas 
fritt. 
- Eventuellt kan, enligt skötselplanen, veteranisering och skapande av död ved utföras på träd 
som saknar värdefulla naturvärden. Detta skulle snabbare ge önskvärda strukturer såsom död 
ved och gynna biologisk mångfald.

Bevarandetillstånd

De näringsfattiga ekskogarna i området har icke gynnsamt bevarandetillstånd.
Skogarna är delvis för unga och har ännu inte utvecklat de egenskaper och strukturer som 
utmärker naturskog. T.ex. kan tillräcklig mängd död ved saknas. Med tiden och med skötsel 
enligt naturreservatets skötselplan, kan skogarna utveckla högre naturvärden och uppnå 
gynnsamt bevarandetillstånd.
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91D0 - Skogsbevuxen myr

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Ett litet område med skogsbevuxen myr finns i områdets nordvästra del. Ytan utgörs av ett 
nästan helt igenväxt kärr med dominans av pors i buskskiktet, flaskstarr och vitmossarter 
(Sphagnum spp.) i fält- respektive bottenskikten. Dominerande trädslag är tall och björk. 
Mycket död ved förekommer i form av många smala björkpinnar. Förekommande 
karakteristiska arter är bland annat tall och flaskstarr, olika vitmossearter kan vara antingen 
karakteristiska eller typiska arter för naturtypen. Kunskap om förekomsten av typiska arter i 
områdets våtmarker är bristfällig.

Utvecklingsmark: I den sydöstra delen av Natura 2000-området finns ett ungefär lika stort 
område som det ovan beskrivna som med tiden kan utvecklas mot naturtypen skogsbevuxen 
myr. Arealen utvecklingsmark med utvecklingsmålet skogsbevuxen myr (91D0) är 0,69 hektar.

Generell beskrivning av naturtypen: Myrar som är bevuxna med barr-, bland- eller lövskog. 
Krontäckningen är 30 - 100%. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de 
skogbevuxna kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Skogen på myrarna ska vara eller i 
snar framtid kunna utveckla naturskogskaraktär med en varierad åldersfördelning, förekomst 
av gamla träd och död ved. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och 
vitmossarter. Skogen ska formas av naturliga störningsprocesser. Naturlig hydrologi och 
hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren 
kan ibland förekomma. Skogbevuxna myrar finns både som delar i större våtmarkskomplex 
men kan även vara friliggande myrar. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning 
för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter är: stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol, flagellkvastmossa, kornknutmossa, 
järpe, spillkråka, tjäder 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 Skogsbevuxen myr (91D0) ska vara minst 0,31 hektar.
Den skogsbevuxna myren ska utgöra en friliggande myr i skogslandskapet. Myrens hydrologi 
ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador 
som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större 
delen av året. Torvbildning ska ske aktivt i myren. Typiska och karakteristiska arter samt andra 
naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Småskaliga naturliga processer, t.ex. 
åldrande, avdöende och omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande 
störningar, t.ex. insektsangrepp, stormfällning eller översvämningar ska påverka skogens 
dynamik och struktur. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat och präglas i huvudsak av 
tall. Strukturerna gamla träd och död ved i olika former ska förekomma inklusive levande träd 
med döda träddelar. Främmande trädarter (exempelvis contorta) ska inte finnas. Typiska och 
karakteristiska arter av mossor och kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt; enstaka 
typiska fåglar ska förekomma.

0,31 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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Negativ påverkan

Några direkta hot mot naturtypen föreligger inte för närvarande då området är naturreservat. 
Följande är exempel på sådant som skulle kunna påverka naturtypen negativt i fall det utfördes:
- Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst på områdets mossor och 
lavar.
- Torvtäkt.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och 
naturmiljön förändras.

Se även under rubriken "Negativ påverkan" under naturtypen taiga (9010), naturtyperna 
bedöms kunna påverkas negativt av samma faktorer.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan, d.v.s. inga underhållsåtgärder.
- Den skogsbevuxna myren bör inventeras för att få bättre kännedom om förekomst av typiska 
arter.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt.
På sikt och med fri utveckling kan områdets naturvärden förbättras, t.ex. vad gäller egenskaper 
och strukturer eller förekomsten av typiska arter
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Natura 2000-naturtypskarta, Guddehjälm SE0520052, Kungälvs kommun

Utvecklingsmarken kan utvecklas mot vid rutan angiven naturtyp. 
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