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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540100 Nolberget

Bengtsfors

Dals Ed

Strömstad

Mariestad

Gullspång

Åmål

Mellerud

Tanum

Töreboda

Färgelanda
Munkedal
Vänersborg

Sotenäs

Uddevalla
Mellerud

Lidköping
Mellerud
Grästorp
Mellerud

Lysekil

Trollhättan

Orust

Ale

Kungälv
Öckerö

Falköping
Vårgårda

Herrljunga

Alingsås
Ulricehamn
Bollebygd

Borås

Härryda
Göteborg

Skövde

Tidaholm

Lerum
Partille

Karlsborg

Vara

Essunga
Mellerud

Lilla Edet
Stenungsund
Tjörn

Götene
Meller
ud
Ströms
Skara
tad
Melle

Mölndal
Tranemo

Mark
Svenljunga

Tibro

Hjo
Mell

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
SE0540100 Nolberget
Kommun: Skövde
Områdets totala areal: 26,2 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-04-17
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13
Markägarförhållanden:
Privata markägare
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, 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:
9020 - Nordlig ädellövskog
9050 - Näringsrik granskog
9080 - Lövsumpskog
9180 - Ädellövskog i branter
1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
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 Nolbergets Natura 2000-område är de prioriterade
bevarandevärdet att bevara områdets artrika ädellövskog. Prioriterade naturtyper är nordlig
ädellövskog och ädellövskog i branter.
Motivering: Områdets ädellövskogar har en mycket långa kontinuitet som trädbärande marker,
där vissa bestånd i stort sett är helt orörda medan andra delvis är påverkade av tidigare
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lövängsbruk och bete. I området finns många skyddsvärda gamla lövträd med höga naturvärden.
Den långa trädkontinuiteten i kombination med rik trädslagsblandning, näringsrika jordar och
goda tillgång på strukturer som gamla träd och död ved i olika former bidrar till en mycket artrik
flora och fauna. Floran är rik bland såväl kärlväxter som mossor, lavar och svampar. Här finns
flera sällsynta och hotade arter. Sannolikt bidrar det fuktiga mikroklimatet och den rika
förekomsten av död ved även till en rik insektsfauna och goda förutsättningar för mollusker.
Området är riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Prioriterade åtgärder: Att röja inväxande gran som konkurrerar med lövträden samt röjning av
vegetation som växer in i de skyddsvärda gamla lövträden. Säkerställande av föryngring av
lövträd, vilket kan innebära behov av plantering av alm och ask samt eventuellt stängsling för att
skydda mot bete från vilt.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Nolberget är beläget i en nordsluttning på Billingen cirka 2 km sydost om
Lerdala kyrka. Området består av en blockrik diabasbrant och sluttningen nedanför. Bergrunden
är lättvittrad och därför är jordmånen näringsrik. I sluttningen finns ett flertal små kullar samt
några åsar och sänkor, källor och bäckar går genom området och bidrar till ett fuktigt
mikroklimat.
Området har i de centrala och södra delarna en lång skoglig kontinuitet även om slutenheten och
trädslagsammansättningen varierat under tidigare perioder med bete och lövängshävd. Spår finns
av detta i form av många tidigare hamlade askar och almar. I området har det registrerats närmare
50 skyddsvärda träd där majoriteten av träden består av alm och ask. I området finns riklig
förekomst av lunglav. Marksvampfloran är mycket rik, vilket beror på den näringsrika jordmånen
och det stora antalet trädarter. Det finns många grova, lågor av både löv- och barrträd där två små
bäckar rinner utför branten och den västliga bäcken följer brantens fot en bit. Epifytfloran är
rikast i branten p.g.a. det fuktiga mikroklimatet och den rika förekomsten av död ved, här finns
många av områdets hotade arter. I området finns några exklusiva lavar knutna till ädellövträd,
exempelvis blek kraterlav och almlav.
Inom naturreservatet saknas bebyggelse och anläggningar, liksom mark- och luftledningar.
Rester från 1800-talets odlingsepåk kan dock skönjas i terrängen i form av gamla träd påverkade
av lövtäkt, inslag av hävdgynnade arter samt odlingsrösen och rester från gamla vägar.
I sydväst fortsätter områdets bergsbrant åt söder. Här gränsar området till Natura 2000-området
Stora Höjen. Båda Natura 2000-områdena ligger inom naturreservatet NolbergetMissunnebäcken. Området ligger inom riksintresse för både naturvård och friluftsliv samt inom
skyddad dricksvattenförekomst. Vidare kan nämnas att ett flertal Natura 2000-områden ligger i
denna trakt, vilken generellt har mycket höga naturvärden. Det stora antalet skyddade områden i
trakten skapar goda förutsättningar för bevarandet områdenas naturtyper och arter på lång sikt.
Vad kan påverka negativt
Nolbergets ädellövsrika skogar och lövsumpskog är till stor del skyddade från faktorer som kan
påverka naturtyperna negativt genom bildandet av Nolbergets naturreservat (beslutat 1985),
vilket numera ingår naturreservatet Nolberget-Missunnebäcken (beslutat 2006). Reservatets
föreskrifter förbjuder stora hot som skogsbruksåtgärder, markavvattning och ändrad
markanvändning.
De mest aktuella hoten mot områdets naturtyper bedöms vara:
- Invandrande gran som konkurrerar med lövträden i såväl ädellövskogarna som sumpskogen.
Vidare kan invandrande gran, buskar och sly vara ett hot mot de gamla lövträden som tidigare
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stått mer öppet.
- Älg och annat vilt kan försvåra föryngringen av lövträd.
- Alm- och askskottsjuka kan skada och ta död på almarna och askarna i ädellövskogarna, vilket
även missgynnar ett stort antal arter bland mossor, lavar och insekter som är beroende av dessa
träd.
- Markavvattning eller andra verksamheter utanför området som kan påverka områdets hydrologi
negativt.
- Avverkning av intilliggande skog kan medföra ökad solinstrålning och vindexponering som kan
ledan till förändrat mikroklimat i fuktiga skogsmiljöer, vilket kan påverka vissa arter av
framförallt mossor, lavar och svampar negativt. Avverkning i angränsande skog, framför allt
uppströms området, kan medföra läckage av näringsämnen, försurande ämnen samt miljögifter,
vilka kan frigöras vid avverkning.
- Kvävenedfall och andra luftföroreningar kan skada den känsliga epifytfloran av mossor, lavar
och svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.
Generellt hotas naturtyperna även av följande faktorer:
-Alla typer av produktionsinriktat skogsbruk i naturtyperna; avverkning, blädning, gallring,
röjning, buskröjning, plantering etc. Bortröjning av gran som konkurrerar med lövträden är dock
inte ett hot mot naturtyperna.
-Upparbetning eller uttag av död ved. Död ved i olika former är mycket viktiga strukturer i
naturtyperna. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera mossor, lavar
och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
-Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka naturtypernas hydrologi negativt.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
-Fragmentering, exempelvis genom vägdragning, bergtäkt, uppförande av byggnader eller på
annat sätt ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli för
stort så att de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de olika
bestånden.
Bevarandeåtgärder
Skydd
-Området är skyddat som naturreservat (naturreservatet Nolberget- Missunnebäcken).
Föreskrifterna skyddar mot flera av de faktorer som kan medföra negativ påverkan på områdets
naturtyper och arter.
-Området ligger inom riksintresse för naturvård (NRO 14075 Nordbillingen).
-Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (FO 01:1 Platåberglandskapet Billingen –
delområdet Billingen)
-Området omfattas av miljökvalitetsnormer för grundvatten (område Falköping-Skövde).
-Grön sköldmossa är fridlyst vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på
annat sätt skada hela eller delar av exemplar.
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. Tillståndsplikt gäller oavsett om en verksamhet/åtgärd utförs inom eller
utanför området. Tillstånd krävs dock 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).
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Skötsel
-Ädellövskogen, såväl den nordliga ädellövskogen som ädellövskogen i branten samt
lövsumpskogen, ska i första hand lämnas orörda. Vid risk för att gran breder ut sig på lövträdens
bekostnad bör dock röjning av gran ske. Visst graninslag kan dock tillåtas av såväl äldre som
yngre granar.
-För att förlänga livslängden av de gamla, tidigare hamlade lövträden men även andra gamla
lövträd, kan försiktig röjning av inväxande träoch buskar utföras. Träd som har klassats som
”skyddsvärda träd” i Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd bör prioriteras.
-Inplantering av alm och ask bör övervägas för att säkra arternas bevarande samt
ädellövskogarnas karaktär. Alm och ask är även viktiga livsmiljöer för ett flertal kryptogamer,
vilka riskerar att försvinna från området om alm och ask dör ut pga. alm- och askskottsjuka. Vid
eventuell inplantering av ask och alm bör träd från samma proveniens användas.
- Vid högt betestryck från vilt kan skogsbestånd behöva stängslas in för att säkerställa föryngring
av nya lövträd. Viltbete är sannolikt inget problem i branterna men kan vara aktuellt i de planare
markerna.
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:
9020 - Nordlig ädellövskog
Areal: 4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen nordlig ädellövskog består av ett större bestånd i områdets sydöstra del samt ett
mindre bestånd i nordväst. I båda bestånden finns många stora tidigare hamlade almar och
askar. Trädskiktet består i övrigt av lönn och asp men här finns också inslag av björk och
enstaka granar. Det finns gott om död ved samt grova och gamla träd. På de gamla almarna
växer lunglav samt de exklusiva ädellövträdslavarna almlav och blek kraterlav, varav de två
förstnämnda är typiska arter för naturtypen. Ytterligare exempel på typiska lavarter i området
är gulvit blekspik, grynig filtlav, blylav, västlig njurlav och ädellav. Lundfloran består av bla
de typiska arterna skogsbingel, skogssvingel, kransrams, storrams, blåsippa, trolldruva och
vårärt. På vissa ställen, främst längs bäckdrågen dominerar ramslök helt. Ramslök är en
karaktärsart för nordlig ädellövskog.
I norra delen av området, öster om det nordvästra beståndet med nordlig ädellövskog, finns
yngre skogsbestånd som på sikt kan utvecklas till naturtyp. Detta skogsbestånd är klassat som
utvecklingsmark till nordlig ädellövskog.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen nordlig ädellövskog förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50%
av grundytan, 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 en
relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper
och strukturer. Skogen kan ha påverkats av tex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Exempel på typiska arter: Trolldruva, vårärt, skogsbingel, lunglav, fällmossa,
trubbfjädermossa, almlav, gulvit blekspik och lunglav.
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 Nordlig ädellövskog (9020) ska vara minst 4 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 eller stormfällning ska påverka skogens dynamik och struktur. Till följd av
naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.
Ädellövträd ska prägla naturtypen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av följande trädarter: alm, ask (allmänt-rikligt); björk, asp, sälg, lönn, lind, hassel
och ek (enstaka-tämligen allmänt). Markens näringsstatus och hydrologi ska vara naturlig.
Marken ska inte vara påverkad av markavvattning eller andra verksamheter som kan störa
hydrologin. Skogen ska sakna eller endast ha en liten mänsklig påverkan.
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Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat:
gamla träd (allmänt-rikligt); levande träd med döda träddelar (enstaka-tämligen allmänt); död
ved i olika former såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttlig-riklig)
Ett mindre inslag av gran kan förekomma, men granen ska inte tillåtas ta överhanden eller
skada de biologiskt gamla och värdefulla lövträden i området. För landet och naturtypen
främmande och/eller invasiva trädarter (exempelvis tysklönn) ska inte finnas i området.
Typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska förekomma allmänt-riklig.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för områdets nordliga ädellövskog är inte gynnsamt. Andelen gamla träd
och mängden död ved är generellt för låg i bestånden. Bestånden bedöms dock ha goda
förutsättningar att på sikt nå gynnsamt tillstånd. Det gäller dock att granens utbredning inte
tillåts ske på bekostnad av lövträden, varför riktade röjningsinsatser mot gran kan vara
nödvändiga. Påverkan från alm- och askskottsjuka bör också hållas under uppsikt. Inplanering
av alm och ask bör övervägas för att säkra kontinuiteten av trädslagen.
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9050 - Näringsrik granskog
Areal: 2,62 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I områdets mellersta del sträcker sig i öst-västlig rikning ett stråk med högre graninnehåll än
övriga delar. Här finns många grova till medelgrova granar. Den höga granandelen bidrar till
att mikroklimatet i den lövrika branten i söder (se 9180) blir extra gynnsamt. Granarna bidrar
till hög luftfuktighet och skydd mot nordliga vindar, speciellt på vintern då lövträden är kala.
Området har en tidigare historia som löväng, här finns enstaka stora almar och askar.
Lövträden i området består dock främst av asp, sälg och björk. I buskskiktet förekommer
hassel. Svampfloran är rikast i denna del av området, här finns bla den förhållandevis sällsynta
irismusseron. Floran består av bla de typiska arterna blåsippa, trolldruva, vårärt, myskmadra,
strutbräken och skogsbingel. Bland övriga kärlväxter kan nämnas smånunneört, näsrot,
hässleklocka, kransrams, springkorn, storgröe, och hässlebrodd.
Vid inventering visade det sig att det inte finns något skogsbestånd som idag uppfyller
kriterierna för att klassas till naturtypen näringsrik granskog. Däremot har större delen av
skogsbeståndet som beskrivs ovan, vilket motsvarar cirka 6 hektar, klassats som
utvecklingsmark till näringsrik skog. Detta kan förklaras av ursprunget som löväng och
därmed en bristande kontinuitet som granskog. På grund av gynnsamma förhållanden har dock
en snabb etablering och tillväxt av gran kunnat ske. Den höga tillväxten och omsättningen i
dessa skogar gör att bestånden förhållandevis snabbt får en naturskogsliknande prägel.
Generell beskrivning av naturtypen
Näringsrik granskog förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige vanligtvis på
mullrik brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma.
Naturtypen ligger ofta i sänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller
rörligt markvatten men kan även förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är
normalt 50-100%, och gran utgör minst 50 % av grund-ytan. Utöver gran kan samtliga
inhemska trädslag förekomma. Skogen ska vara, eller i en relativ nära framtid kunna bli
naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Skogen ska vara i
ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och
en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder
i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier
ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen
ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Exempel på typiska arter: trolldruva, majbräken, strävlosta, brudborste, guckusko, tibast,
knärot, blåsippa, ormbär, svarta vinbär, underviol, mörk husmossa, skogshakmossa,
kranshakmossa, trådticka, rosenticka, gul taggsvamp, ullticka, rynkskinn, porslinsspindling
och grangråticka.
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 Näringsrik granskog (9050) ska vara cirka 6 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t ex åldrande, avdöende och
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omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t ex
insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till följd av naturliga
störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Krontäckningen
ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Trädskiktet ska vara olikåldrigt
och flerskiktat. Trädskiktet ska domineras av gran (minst 50%) men det ska finnas inslag av
såväl ädla sam triviala lövträd. Det ska finnas gamla träd och föryngringar av träd som
efterträdare till följande arter; gran (allmänt-rikligt), björk, asp, sälg och rönn (tämligen
allmänt), alm, ask och oxel (enstaka-tämligen allmänt). För landet och naturtypen främmande
och/eller invasiva arter (exempelvis ädelgranar och tysklönn) ska inte finnas i beståndet.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd (allmänt-rikligt); levande träd med döda
träddelar (enstaka-tämligen allmänt), död ved i olika former såväl liggande som stående och i
olika nedbrytningsstadier (måttlig-rikligt). Typiska arter av kärlväxter, mossor och svampar
ska förekomma allmänt-rikligt.
Bevarandetillstånd
Idag saknas naturtypen i området, men den kommer på sikt att utvecklas i området i takt med
att graninslaget i utvecklingsmarken ökar samt att andelen gamla träd och död ved ökar med
beståndets åldrande. Förutsättningarna för att näringsrik granskog på sikt ska förekomma i
gynnsamt tillstånd i området är goda.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Norr om skogsbeståndet som klassats som utvecklingsmark till näringsrik granskog (se
föregående naturtyp, 9050) finns ett bestånd med lövsumpskog. Här rinner två källor och en
bäck ut, det finns även en viltdamm. Trädskiktet domineras av medelgrov klibbal och ask, det
finns också björk, pinngranar och grov hägg. I fältskitsfloran hittas bla kransrams, ramslök,
trolldruva, lundstjärnblomma, springkorn och skärmstarr, varav de två sistnämnda är typiska
arter för lövsumpskog.
Generell beskrivning av naturtypen
Lövsumpskog beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad på 50100%, 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. 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: missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn,
piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett och entita.
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 1,7 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och
omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa störningar som 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. Varken avvattnande eller tillrinnande
diken som har en negativ påverkan på sumpskogen ska finnas. Lövsumpskogen ska var
påverkad av källflöden och bäck och ha ett fuktigt mikroklimat.
Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter:
klibbal och ask (allmänt-rikligt), björk, lönn alm och sälg men även andra inhemska lövträd
(enstaka-tämligen allmänt). Mindre inslag av gran kan förekomma. Gran, buskar och
sly/ungträd ska dock inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla
lövträden i beståndet. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i
beståndet.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd (allmänt-rikligt), träd med sockelbildning
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(tämligen allmänt), träd med grov bark och/eller skador, håligheter och mulm (enstaka); död
ved i olika former såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt-rikligt).
Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Bevarandetillstånd
Lövsumpskogen i området har inte gynnsamt tillstånd. Beståndsåldern är generellt låg och
andelen gamla träd samt död ved i grövre dimensionern är för låg. Förekomsten av död ved i
klenare dimensioner är dock god. Beståndet bedöms ha goda förutsättningar för att i takt med
beståndets åldrande utveckla gynnsamt tillstånd.
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 3,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I söder finns en blockig diabasbrant som stäcker sig i öst-västlig rikning. I branten växer en
gles ädellövskog med ask, alm, och lönn som dominerande trädslag. Här finns också enstaka
hägg, björk, sälg, rönn, körsbär, lind, apel och al samt inslag av gran. Try och hassel finns i
buskskiktet. På framförallt almarna och lönnarna finns mycket rikligt med lunglav. Den
epifytiska lav- och mossfloran är mycket rik i området, det finns gott om grova lågor och
annan död ved. Här finns Natura 2000-arten grön sköldmossa, men också mörk baronmossa,
kornbandmoss och alsidenmossa. Floran består av bla. av de typiska arterna trolldruva,
hässleklocka, smånunneört, vårärt, skogssvingel samt springkorn, myskmadra, stinknäva,
hässlebrodd, ludstjärnblomma och gullpudra. I västra delen av området finns ett mindre
skogsparti som klassas som utvecklingsmark till ädellövskog i branter.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen ädellövskog i branter omfattar blandskog med lind, ask, alm, ek och lönn på
sluttande marker, exempelvis skredmarker eller i raviner. Skogstypen förekommer på kalkrika,
men ibland även silikatrika jordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med
skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. Buskskiktet är ofta väl
utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och
solexponerade lägen och naturtypen är ofta rik på epifyter (trädlevande mossor och lavar).
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med
avseende på egenskaper och strukturer som exempelvis varierad ålder på träden, förekomst av
död ved och gamla träd och att det finns kontinuitet av de aktuella, förekommande trädslagen.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Exempel på typiska arter: Trolldruva, smånunneört, skogsbingel, skogssvingel, baronmossor,
guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grov baronmossa,
fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav och läderlappslav.
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 Ädellövskog i branter (9180) ska vara minst 3,4 hektar. 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, stormfällning och skred ska
påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig.
Ädellövträd ska dominera skogen. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska
finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: alm, ask
och lönn (allmänt-rikligt); björk, sälg, asp och rönn samt andra inhemska lövträd (enstakatämligen allmänt). Mindre inslag av gran ska förekomma i vissa delar. Gran ska dock inte
tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla lövträden i beståndet.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd (rikligt); träd med grov bark med skador,
håligheter och/eller mulm (enstaka-tämligen allmänt); levande träd med döda träddelar
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(enstaka-tämligen allmänt); död ved i olika former såväl liggande som stående och i olika
nedbrytningsstadier (måttligt-rikligt). För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter
(exempelvis tysklönn och ädelgranar) ska inte finnas i branten. Typiska arter av kärlväxter,
lavar och mossor ska förekomma allmänt-riklig.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt. Detta trots att beståndet är något ungt och
andelen gamla träd är något låg samt att mängden död ved skulle kunna vara något högre. Det
gynnsamma tillståndet kan förklaras av den mycket rika förekomsten av typiska samt sällsynta
och hotade arter i branten, vilket indikerar lång kontinuitet av gamla träd och död ved i olika
former. Bevarandetillståndet kommer att stärkas ytterligare i takt med att beståndet åldras.
Arealen av naturtypen bedöms även på sikt öka något då det i västra delen av området finns ett
mindre parti med skog som klassas som utvecklingsmark.
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1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Grön sköldmossa har påträffats på död ved i den ädellövsrika branten i södra delen av området.
Någon riktad inventering av arten har inte genomförts. Eventuellt kan grön sköldmossa även
förekomma i andra delar av området. Det viktiga är att det finns kontinuerlig tillgång på fuktig
död ved, speciellt fuktig, grov död ved.
Grön sköldmossa är inte inrapporterad som utpekad art för området. På sikt skulle arten kunna
rapporteras in för området. Länsstyrelsen föreslår dock att en inventering genomförs som
bekräftar att arten fortfarande finns i området samt att lämplig livsmiljö bedöms finnas för
arten.
Generellt gäller följande för grön sköldmossa
Arten växer på multnande stammar och stubbar, i frisk till fuktig barr- eller blandskog.
Substratet är oftast genommurken och mjuk ved av gran, men den kan även förekomma på ved
av tall och lövträd. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga. I sällsynta fall
kan grön sköldmossa även förekomma direkt på humusrik skogsmark. Arten finns i naturskog
eller naturskogsliknande miljöer, där småskaliga störningar leder till konstant nybildning av
död ved i olika former, vilken arten kan växa på. De substrat som mossan föredrar är relativt
kortlivade och därför är det viktigt att det finns en kontinuerlig tillgång på lämplig ved inom
spridningsavstånd på varje lokal. Grov död ved utgör ett lämpligt substrat under en längre
period än klen ved och tillgången på grov död ved är därför betydelsefull, särskilt i områden
med brist på död ved. Grön sköldmossa förväntas normalt kunna sprida sig som mest 1 meter
vegetativt, och ca 1 km med sporer under en 10-årsperiod.
Grön sköldmossa är känslig för brist på kontinuerlig tillförsel av grov död ved, uttorkning samt
fragmentering och minskning av skogar med god tillgång på lämplig död ved. Vidare är arten
känslig för kvävenedfall och sur nederbörd.
Bevarandemål
Området ska erbjuda ädellövsrika naturskogar med varierande inslag av gran. Skogsbestånden
ska formas av naturliga processer som t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna träd och
luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och insektsangrepp,
översvämning och stormfällning. Hydrologin och markens näringsstatus ska vara ostörd och
naturligt fuktig. Det ska finnas kontinuerlig tillgång på grov död ved i olika
nedbrytningsstadier. Sporkapslar av grön sköldmossa ska förekomma regelbundet, men kan
saknas vissa år.
Negativ påverkan
De största hoten mot grön sköldmossa är generellt skogsbruksåtgärder i och i närheten av
bestånd med arten. Skogsbruket leder dels till att skogsbestånd med lämpliga miljöer
försvinner och att avståndet till skogsbestånd med lämpliga livsmiljöer kan överstiga artens
spridningsavstånd, och att populationer därmed blir isolerade och riskerar att dö ut.
Avverkning i närheten av bestånd kan orsaka ökad sol- och vind exponering med risk för
uttorkning av bestånd med grön sköldmossa. Brist på lämpliga livsmiljöer med kontinuerlig
tillförsel av grov död ved, med markkontakt för fuktighetens skull, är generellt ett stort hot mot
arten.
I området finns framförallt lämpliga miljöer för grön sköldmossa i den ädellövsrika branten. I
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branten finns tämligen gott om död ved. Tillgången på grov död ved är dock förhållandevis låg
och bedöms utgöra det största hotet mot arten i området. I övrigt är skogsbruk och exploatering
av området förbjudet inom området genom bildandet av Nolbergets naturreservat.
Bevarandeåtgärder
Skogen inom området är skyddad genom naturreservatets föreskrifter. I takt med att skogen
åldras och får utvecklas fritt kommer tillgången på död ved att öka i området. För att säkra
kontinuerlig tillgång på lämplig död ved för arten är det önskvärt att göra en inventering av
tillgången på död ved. Vid risk för brist på kontinuerlig tillgång på lämplig död ved bör
åtgärder, exempelvis ringbarkning, övervägas för att tillgodose artens krav på död ved.
För att upprätthålla en livskraftig population av grön sköldmossa är det också önskvärt att
skogsbruket i omgivningen tar hänsyn till arten. Detta kan exempelvis göras genom att att
fuktigare barrskogspartier med god tillgång på död ved lämnas som hänsynsytor eller frivilliga
avsättningar samt att lågor, framför allt lågor grövre än 20 cm (i olika nedbrytningsstadier),
lämnas vid avverkning.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för grön sköldmossa torde vara gynnsamt. Det finns flera observationer i
Artportalen som styrker förekomsten, fynduppgifter från de senare åren saknas dock. För att
säkra artens bevarande på lång sikt bör en inventering av arten samt av tillgång på död ved
genomföras för att vid behov kunna sätta in åtgärder.
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Natura 2000-naturtypskarta, Nolberget SE0540100
Skövde kommun
ØØ
Ø
# # #9180 - Ädellövskog i branter
Ø Ø9020 - Nordlig ädellövskog
Ø 9080 - Lövsumpskog
U U#U #
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Naturreservat

±
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Natura 2000-området Nolberget gränsar i sydväst till Natura 2000-området Stora Höjen.
Båda Natura 2000-områdena ligger inom naturreservatet Nolberget-Missunnebäcken.
Utvecklingsmarken består av skog som på sikt kan utvecklas till naturtyperna nordlig
ädellövskog samt näringsrik granskog.
Skala (i A4): 1:10 000
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