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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
SE0540104 Mularpsbäcken
Kommun: Falköping
Områdets totala areal: 17,1 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-10-17
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Privat
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:
7220 - Kalktuffkällor
7230 - Rikkärr
9020 - Nordlig ädellövskog
9080 - Lövsumpskog
9160 - Näringsrik ekskog
9180 - Ädellövskog i branter
1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri
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: Att bevara och utveckla områdets öppna rikkärr den omgivande
ädellövsrika lövskogen med inslag av källor och källkärr. Prioriterad art för området är
kalkkärrsgrynsnäcka, vilket är en art som är knuten till områdets rikkärr. Prioriterade naturtyper
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är rikkärr, kalktuffkällor, ädellövskog i branter, näringsrik ekskog, nordlig ädellövskog och
lövsumpskog.
Motivering: I Mularpsbäckens Natura 2000-område finns såväl rikkärr som olika typer av
lövskogar med höga naturvärden kopplade till både flora och faunan. I länets
lövskogsinventering har skogarna klassats som höga och mycket höga naturvärden och rikkärren
är klassad som "mycket höga naturvärden" i länets våtmarksinventering samt ingår i
Myrskyddsplan för Sverige, vilken omfattar landets mest skyddsvärda myrar. Rikkärren är också
klassade som mycket skyddsvärda i länets inventering av sällsynta grynsnäckor. Vidare är
området riksintresse för såväl naturvård som kulturmiljövård.
Prioriterade åtgärder: Att hålla rikkärren öppna. Röjning av konkurrerande gran i lövskogarna
samt röjning av inväxande vegetation i gamla värdefulla ädellövträd. Generellt gäller att
förhindra att hydrologin i området påverkas negativt då naturtyperna är beroende av naturliga
hydrologiska förhållanden. Vid planering och utförande av verksamheter och åtgärder utanför
området som eventuellt kan påverka hydrologin i området bör försiktighetsåtgärder vidtas.
Påverkan på naturtyperna från det vattenuttag som sker från två av områdets källor bör hållas
under uppsikt och eventuella åtgärder vidtas om negativ påverkan på naturtyperna
uppmärksammas.
Beskrivning av området

Natura 2000-området Mularpsbäcken ligger på Gerumsbergets västsluttning, cirka en kilometer
nordost om Mularps kyrka i Falköpings kommun. Områdets avgränsning sammanfaller med
naturreservatet Mularpsbäckens dalgång (bildat 1993). Området består till största delen av
lövskog med medelålders eller äldre träd, andelen ädellövträd är påfallande. På östra sidan om
bäcken finns ett stråk med rikkärr och extremrikkärr. Ett par mindre till stor del igenvuxna
hyggen, där det tidigare vuxit planterad gran, finns också.
Skogarnas trädskiktet är slutet. Längs bäcken växer både klibbal och gråal. Skogspartiet närmast
bäcken är björksumpskog med mycket glasbjörk. På de torrare partierna finns vårtbjörk och asp.
Längre upp i sluttningen finns en del äldre ek med ganska väl utvecklade kronor. Där finns även
rikligt med andra ädellövträd som alm, lönn och lind samt en del ask och fågelbär. Buskskiktet
innehåller rikligt med hassel. Fältskiktet i skogen är av lundkaraktär i ädellövspartierna och
innehåller arter som kransrams, blåsippa, lundelm, ormbär, liljekonvalj, hässelbrodd, sårläka,
vårärt och lungört.
Rikkärren ligger ordande som "trappsteg", och får sina tillflöden från källor i sluttningen.
Bildning av kalktuff förekommer. Floran i kärren är rik, med arter som axag, loppstarr,
brudborste, ängsnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, klockljung, brudsporre, flugblomster,
majviva, dvärglummer och smörboll. Dessutom förekommer den sällsynta svampen
sumpäggsvamp och de ovanliga levermossan rikkärrsskapania. Våtmarkerna är klassade som
klass 1 i våtmarksinventeringen, samt ingår i myrskyddsplanen.
Hela området har troligen hävdast som löväng och betesmark tidigare. Rikkärrens flora är
beroende av fortsatt slåtter eller beteshävd. Delar av rikkärrsområdena har vuxit igen i sen tid
och vissa delar bedöms fortfarande vara möjliga att restaurera.
Bevarandemål

Områdets rikkärr ska vara öppna, välhävdade och utan igenväxningsvegetation samt utgöra en
lämplig livsmiljö för kalkkärrsgrynsnäcka. I övrigt ska området bestå av ädellövskog och
lövsumpskog av naturskogskaraktär med inslag av källor. (Se även bevarandemål för respektive
naturtyp och art.)
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Vad kan påverka negativt
Utpekade naturtyper och art i Mularpsbäckens Natura 2000-område är till stora delar skyddade
genom föreskrifterna till befintligt naturreservat (Mularpsbäckens dalgång, beslutat 1993-04-23).
Reservatets föreskrifter förbjuder stora hot som skogsbruk, markavvattning (undantaget befintligt
vattenuttag från två av områdets källor) och i övrigt ändrad markanvändning. Naturreservatet
bidrar även till att skötseln av rikkärren upprätthålls.
De mest aktuella faktorerna som skulle kunna påverka områdets naturtyper och art negativt
bedöms vara:
-Åtgärder utanför området som kan påverka naturtypernas hydrologi negativt. Exempel på
åtgärder kan vara dikning, reglering eller på annat sätt ändrad vattenföring i Mularpsbäcken,
anläggande av väg och körning med tunga maskiner, vilket indirekt kan påverka de hydrologiska
förhållandena i marken. En naturlig hydrologi är en förutsättning för bevarandet av naturtyperna
och kalkkärrsgrynsnäckan i området.
-Vattenuttag inom området. Det sker vattenutag från två av områdets källor vilket medför risk
för negativ påverkan på områdets naturtyper.
-Upphörd eller felaktig hävd av rikkärren kan leda till att naturtypen växer igen alternativt att
flora och fauna skadas av tramp och bete (se vidare respektive naturtyp).
-Läckage av näringsämnen från jord- och skogsbruk i tillrinningsområdet kan orsaka problem
med förändrad vegetationssamansättning och igenväxning. Eventuellt sambete med angränsande
gödslad betesmark samt tillskottsutfodring är negativt för såväl rikkärrens som lövskogarnas
flora och fauna då det medför risk för näringstillförsel.
-Utbredning av gran i lövsumpskogarna kan leda till att lövträden konkurreras ut samt att den
naturliga floran tar skada av ökad beskuggning.
-Alm- och askskottsjuka riskerar att skada och ta död på almarna och askarna i området, vilket
även missgynnar ett stort antal arter bland mossor, lavar och insekter som är beroende av dessa
träd. Alsjuka är även ett hot mot lövsumpskogen.
-Kvävenedfall och andra luftföroreningar kan skada känsliga arter bland mossor, lavar och
svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättningen naturtypernas fältskikt.
-Fragmentering och isolering. Gamla, ädellövsrika skogar är ovanliga i dagens landskap och
därför kan fragmentering, det vill säga en uppsplittring och isolering av ädellövsbestånd vara ett
hot mot flera av naturtypens växter och djur, exempelvis flera arter bland mossor, lavar, svampar
och insekter. Små och uppsplittrade bestånd försvårar för arterna att hitta lämpliga livsmiljöer,
t.ex. är flera arter beroende av död ved av ett visst trädslag i ett speciellt nedbrytningsstadie.
Se även "negativ påverkan" för respektive naturtyp och art.
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. Detta gäller oavsett om en verksamhet/åtgärd utförs i eller utanför området.
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).
Området är skyddat som naturreservat, omfattas av landskapsbildsskydd samt utgör riksintresse
för naturvård och kulturvård. Vidare ligger området inom skyddat grundvattenområde. Alla
orkidéer är fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt
skada hela eller delar av växterna.
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Skötsel
Sammanfattningsvis innebär skötseln följande:
-Öppethållande av områdets rikkärr genom slåtter och kompletterande röjning av vass och
annan igenväxningsvegetation. Tuvor och förekomst av kalkrik förna (exempelvis från
videbuskar) bör beaktas då det är viktigt för kalkkärrsgrynsnäckan och andra snäckor i rikkärren.
Bete kan eventuellt vara ett alternativ/komplement till slåtter, men det kan medföra risk för
trampskador i blöta mossrika miljöer liksom risk för att trampa ihjäl snäckor. Utöver områdets
idag (2018) två öppna rikkärr finns eventuellt möjlighet att restaurera ytterligare tidigare öppna
rikkärr.
-Lövskogarna ska i huvudsak lämnas orörda. Om granen breder ut sig på bekostnad av
lövträden bör konkurrerande granar röjas bort.
-Grova ädellövträd med vida kronor som vuxit upp i en tidigare mer solexponerad miljö bör
friställas försiktigt. I första hand prioriteras träd med rik förekomst av epifyter (trädväxande
mossor, lavar och svampar). Även frihuggning av ersättningsträd (medelgrova, 50-100 cm i
brösthöjdsdiameter) till nuvarande grova träd kan vara en bra åtgärd för att säkerställa ett
flerskiktat bestånd med spridd åldersfördelning.
-Till följd av almsjukan och askskottsjuk kan inplanering av nya plantor alm och ask
övervägas. Det kan dock vara svårt att hitta resistenta plantor, vilket försvårar etablering av nya
individer. Vid eventuell plantering bör plantorna vara från samma proveniens som dagens träd.
- Vid förekomst av hotade arter av framför allt mossor och lavar som är beroende av alm och ask
som värdträd kan dessa eventuellt transplanteras till andra värdträd. Kunskapen om aktuella arter
och värdträd för transplantation är dock för låg för att vara aktuellt att utföra i dagsläget, men kan
eventuellt vara en bevarandeåtgärd på sikt. Både inplantering av nya ask- och almplantor samt
transplantation av hotade arter kan kräva dispens eller revidering av gällande beslut och
skötselplan till Mularpsbäckens naturreservat.
Övriga bevarandeåtgärder
-Övervakning av eventuell påverkan på områdets naturtyper till följd av det vattenuttag som
sker från två av områdets källor. Vid påverkan bör åtgärder vidtas för att undvika ytterligare
negativ påverkan. Vid betydande påverkan på källornas hydrologi och artsammansättning kan
omprövning eller återkallande av rättskraftigt tillstånd behöva ske. Återkallelse och omprövning
av tillstånd görs av miljödomstolen på ansökan av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller
Kammarkollegiet.
-Förebyggande åtgärder i uppströms liggande skogs- och jordbruksmark för att minska risk
från exempelvis näringsläckage eller hydrologisk påverkan. Skyddszoner mot vattendrag är oftast
en bra åtgärd i såväl jordbruksmark som skogsmark. Vidare är det generellt viktigt med
förebyggande åtgärder vid genomförande av verksamheter/åtgärder utanför området som kan
riskera att påverka områdets hydrologi.
-För att stärka bevarandet av lövskogar, speciellt ädellövsskogar, och gynna dess arter är det
önskvärt att undanta äldre ädellövsrikaskogsbestånd i kringliggande landskap från avverkning.
Även bevarande av enskilda gamla ädellövträd i kringliggande bestånd kan ha en viktig funktion
för att stärka bevarandestatusen. Generellt gäller att frihuggning av gamla vidkroniga ekar (men
även andra ädellövträd) från igenväxande träd och buskar ofta förlänger trädens livslängd och
gör att de kan nyttjas som livsmiljö för en rad arter, exempelvis mossor, lavar, svampar, insekter
och fåglar, under en mycket lång period.
Se vidare beskrivning av bevarandeåtgärder för respektive naturtyp och art.
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
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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:
7220 - Kalktuffkällor
Areal: 0,34 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Gerumsbergets platå består av bergarten diabas och i bergets sluttning finns lerskiffrar med
visst kalkinslag. Detta ger förutsättningar för såväl rikkärr som artrika mineralpåverkade källor
och källkärr, med och utan kalktuffbildning. I området noterades över åtta källor i nedre delen
av sluttningen i samband med inventering av områdets skogar 2006. Huruvida samtliga källor
hade förekomst av kalktuff noterades dock inte. Sannolikt saknar vissa av källorna kalktuff och
ska klassas som naturtyp "mineralrika källor och källkärr" (7160). Ytterligare inventering för
att kartlägga och naturtypsklassa källorna i området samt dokumentera förekomst av typiska
arter behövs i området. Arealen för kalktuffkällor i området är osäker.
Någon negativ påverkan på källmiljöerna är inte känd. Sannolikt har några av källorna varit
mer solbelysta tidigare, då det förekom bete i området. Eventuellt kan det finnas vissa arter
som skulle gynnas av röjning kring källorna för att öka ljusinsläppet.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen omfattar källor med hårt, kalkrikt vatten där kalktuffbildning pågår. De kan finnas
både i jordbruksmark, skogsmark och vara del av större myrkomplex. Källorna är oftast små
och vegetationen domineras av mossor, särskilt tuffmossor. Naturtypen inkluderar både
källmiljöer som är solexponerade och beskuggade av träd- och buskskikt. Källmiljöerna har en
speciell flora och fauna som varierar med mineralsammansättning och krontäckningsgrad.
Exempel på typiska arter för naturtypen: Kärrkniprot, tätört, glansvide, kärrlilja, källtuffmossa,
kamtuffmossa, klotuffmossa, kalkkällmossa och svartknoppmossa.
Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel, trampskador och
annat markslitage. Källor med ljuskrävande arter är känsliga för igenväxning. Naturtypen är
känslig för minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Kalktuffkällor (7220), ska vara minst 0,3 ha. Naturtypen ska bestå av ett flertal små
källor, insprängda i Gerumsbergets lövskogsklädda västsluttning. Källornas hydrologi och
hydrokemi ska vara intakt och präglas av en kontinuerlig tillförsel av strömmande kalkrikt
källvatten. Kalktuff ska förekomma i källorna. Mänskliga ingrepp som t.ex. diken ska inte
förekomma. Skogen som omsluter källorna ska i första hand formas av naturliga processer och
ha ett flerskiktat trädskikt med förekomst av gamla träd och död ved i olika
nedbrytningsstadier. I vissa fall, då det finns ljuskrävande arter, kan det dock vara motiverat att
öppna upp kring källorna. Källorna ska ha en representativ källpåverkad flora och fauna. Täta
bestånd med vass eller annan igenväxningsvegetation ska saknas eller endast förekomma i
mycket begränsad omfattning. Trädskiktet vid källorna kan variera från 0-100 % krontäckning.
Källor med ljuskrävande arter bör inte ha ett trädskikt vars täckning överstiger 30 %.
Förekomsten av typiska arter av mossor och kärlväxter kan variera beroende på
källan/källkärrets karaktär, men förekomsten bör vara allmän-riklig.
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Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets källor bedöms vara låg-måttlig. Befintligt
naturreservat med dess föreskrifter förbjuder många av de faktorer som vanligtvis riskerar att
påverka naturtypen negativt, exempelvis exploatering, skogsavverkning, spridning av
gödningsämnen och dikning. I samband med bildandet av naturreservatet tilläts dock möjlighet
till vattenuttag i sluttningen inom fastigheten Mularp 2:6. Vattenuttaget skulle dock inte
överstiga dåvarande omfattning. Vattenuttaget kan medföra en viss risk för negativ påverkan
på områdets källor. Även verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka
hydrologin i området medför en risk för naturtypen. I övrigt är luftföroreningar och
kvävenedfall ett generellt hot mot känsliga mossor, lavar och svampar samt att nedfallet på sikt
kan förändra näringsstatus och artsammansättning hos naturtypen.
I övrigt kan igenväxning av källor med ljuskrävande arter hotas av igenväxning. Viss risk för
negativ påverkan finns också om betesdjur skulle medföra att källornas känsliga flora trampas
sönder. Även snäckor kan finnas i källmiljöerna och dessa är också känsliga för tramp.
Ytterligare ett hot mot källorna och dess arter är tillförsel av näringsämnen, vilket skulle kunna
ske om betande djur tillskottsfodras eller att det sker sambete med gödslad vall.
Bevarandeåtgärder
- Effekterna från vattenuttag i sluttningen bör hållas under uppsikt. Vid betydande påverkan på
källornas hydrologi och artsammansättning kan omprövning eller återkallande av rättskraftigt
tillstånd behöva ske. Återkallelse och omprövning av tillstånd görs av miljödomstolen på
ansökan av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Kammarkollegiet.
-Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka hydrologin i området bör utföras
med väl planerad hänsyn för att inte riskera att källorna påverkas negativt.
-Vid förekomst av källor med ljuskrävande arter som riskerar att försvinna på grund av
igenväxning av såväl vedartad som örtartad igenväxningsvegetation bör
igenväxningsvegetationen röjas bort. Ytterligare inventering av områdets källor behövs för att
kartlägga artförekomst och behov av röjningsåtgärder.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är oklart. Ytterligare inventering krävs för att dokumentera eventuella
skötselbehov samt påverkan från vattenuttag i området.
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7230 - Rikkärr
Areal: 0,59 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I området västra del, nära Mularpsbäcken, finns ett stråk med öppna rikkärr och
lövsumpskogar, vilka bitvis är tidigare igenväxta rikkärr. Kärren ligger på olika nivåer och
sluttar svagt mot nordväst. Rikkärren har sina tillrinningsområden från olika källor i
bergssluttningen. Kärren är förhållandevis blöta och källpåverkan är tydlig. Rikkärren är
mycket artrika och av undertyp extremrikkärr. Speciellt artrikt är fältskiktet. Bland typiska
arter kärlväxter finns axag, brudsporre, gräsull, hårstarr, näbbstarr, ängsstarr (rödlistad)
kärrkniprot, sumpnycklar, majviva, tätört och slåtterblomma. Utöver de typiska kärlväxtarterna
kan nämnas att år 2006 såddes den starkt hotade arten stor ögontröst in i områdets norra kärr,
vilket skedde enligt Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet för bevarande av stor
ögontröst. Bland typiska arter mossor noteras späd skorpionmossa och källtuffmossa. Exempel
på andra mossor som förekommer är guldspärrmossa, kalkkammossa och kalklungmossa. I
rikkärren förekommer även de sällsynta och rödlistade arterna sumpäggsvamp och
kalkkärrsgrynsnäcka. Bland negativa arter kan nämnas förekomst av spjutmossa, blåtåtel och
älggräs samt bestånd med bladvass.
Hävden av rikkärren har varierat över tiden. Sedan början av 1990-talet hålls två rikkärr öppna
genom slåtter samt kompletterande röjning av igenväxningsvegetation. Kärren har även
utvidgats något genom att delar av inväxande sumpskog har röjts bort. Rikkärren liksom delar
av den angränsande skogen har tidigare påverkats av bete.
Generell beskrivning av naturtypen
Rikkärr är artrika, öppna eller skogsklädda myrar med hög mineralhalt och ett högt pH, mellan
6-8. Rikkärr har en mycket speciell flora och fauna och hyser många specialiserade arter, varav
flertalet hotade. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i
kalkhaltiga marker. Bottenskiktet består av brunmossor och i vissa fall även vitmossor. Många
rikkärr i södra Sverige har hävdats genom ängsbruk och betesdrift, vilket har påverkat
vegetationens sammansättning. Rikkärren kan variera från helt öppna till trädklädda samt att
vissa är naturligt öppna, medan andra är beroende av röjning, slåtter eller bete. De rikkärr som
idag inte betas växer ofta igen till sumpskog. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för
naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland förekomma.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr,
kärrknipprot, majviva, näbbstarr, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa,
kalkkällmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa, korvskorpmossa, källtuffmossa, röd
skorpionmossa samt späd skorpionmossa.
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 karaktäristiska och
typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av rikkärr (7230) ska vara minst 0,59 hektar, fördelad på minst två ytor. Rikkärren ska
vara tydligt källpåverkade och i f örsta hand hävdas genom återkommande slåtter samt röjning
av vass och annan igenväxningsvegetation vid behov. Flerårig, skadlig ansamling av förna
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eller igenväxningsvegetation ska inte finnas i kärren. Kärren ska vara naturligt näringsfattiga,
tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och 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.
Kärren ska vara öppna, enstaka träd och buskar kan förekomma. Bland buskarna bör det
förekomma inslag av viden. Partier med tuvor av starr och gräs ska förekomma i kärren. Täta
bestånd av vass och annan igenväxningsvegetation ska inte förekomma mer än i begränsad
utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte finnas. Bottenskiktet ska ha allmän till
riklig förekomst av brunmossor med inslag av tuffmossor, visst inslag av vitmossor kan också
förekomma. Typiska arter bland mossor och kärlväxter samt andra kalkgynnade arter ska
förekomma allmänt till rikligt. En rik molluskfauna med förekomst av den prioriterade arten
kalkkärrsgrynsnäcka ska finnas. I kärrens ytterkanter ska brynzoner förekomma i övergången
mot lövsumpskogen.
Negativ påverkan
De mest aktuella faktorerna som kan orsaka negativ påverkan på rikkärren i området är:
-Otillräcklig eller utebliven hävd som kan leda till igenväxning och utarmning av den
hävdgynnade floran och faunan.
-Allt för hård hävd, exempelvis i form av slåtter med maskin där majoriteten av tuvorna i
kärren röjs bort, kan också vara negativt då det finns arter som är beroende av olika strukturer,
såsom tuvor i kärren. Felaktig tidpunkt för slåtter och bete kan även riskera att skada känslig
flora. Exempelvis om örter (framförallt skyddsvärda orkidéer) slås innan de hinner fröa av sig,
alternativt om de blir uppätna.
-Bete kan vara skadligt för flora och fauna i blöta och källpåverkade rikkärr med känslig
mossflora och förekomst av skyddsvärda snäckor då de kan trampas sönder.
-Alltför kraftig röjning av träd och buskar kan missgynna arter som är beroende av dessa
strukturer. Blommande och bärande buskar är exempelvis viktiga för många insekter och
videbuskar har en viktig funktion som kalkkälla för snäckor.
-Uppgrävning eller plockning av orkidéer eller andra sällsynta och/eller fridlysta arter, vilka
flera är typiska för rikkärr och källmiljöer.
-Tillskottsutfodring av betesdjuren eller sambete på gödslad vall kan indirekt näringstillförsel
till marken och missgynnar den konkurrenssvaga floran.
-Verksamheter och åtgärder utanför området som kan påverka områdets hydrologi, t.ex.
dikningar, dämningar eller anläggande av vägar i anslutning till området.
-Kvävenedfall kan göra att naturtypens vegetationssammansättning förändras med resultat att
täckningsgraden av för rikkärr karaktäristiska arter minskar, och andelen gräs, buskar och träd
ökar. Surt nedfall är även en riskfaktor mot rikkärren och källmiljöerna.
Generellt kan naturtypen även påverkas negativt av följande faktorer:
-Förändrad hydrologi och hydrokemi är generellt ett av de största hoten mot rikkärr och
källmiljöer. Alla former av dikning och andra markavvattnande åtgärder i och utanför området
kan utgöra en risk för områdets naturtyper och arter.
-Gödsling och våtmarkskalkning skadar den naturliga artsammansättningen i rikkärr och
källmiljöer.
- Näringsläckage från uppströms liggande jord- och skogsbruk.
-Körning med skogsmaskiner eller andra terrängfordon t.ex. fyrhjuling kan direkt och indirekt
(avvattnande effekt) påverka de känsliga kärr- och källmiljöera negativt.
-Skogsplantering, exploatering eller på annat sätt ändrad markanvändning.
-Igenväxning av närliggande hävdade rikkärr och källmiljöer är även negativt för områdets
naturtyper och arter då det försvårar för spridning av arter mellan områden.
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Bevarandeåtgärder
Rikkärren är till stor del skyddade genom de föreskrifter som finns till naturreservatet. Därtill
bidrar naturreservatet till att hävden av rikkärren upprätthålls. Länsstyrelsen har även sökt
miljöstöd för att underlätta och säkerställa skötseln av kärren. En områdesspecifik
åtagandeplan finns för skötseln och bevarandet av rikkärrens biologiska värden (då kärren hade
särskillt höga naturvärden).
Generella riktlinjer för skötsel
-De öppna rikkärren ska hållas öppna genom återkommande hävd. Källpåverkan bidrar till
att öppethålla vissa delar av kärren, men det finns behov av kompletterande skötsel för att
motverka igenväxning. De örtrika kärren bör i första hand slåttras samt att vass och annan
igenväxningsvegetation röjs vid behov. Skötseln bör vara av sådan omfattning att igenväxning
av sly och täta vassbestånd motverkas och ingen skadlig ansamling av förna sker.
-Enstaka äldre träd och buskar kan lämnas i kärren. Det är viktigt att det finns videbuskar i
kärren då de är en kalkkälla för kalkkärrsgrynsnäckan och andra snäckor i kärren.
-Vid problem med täta vassbestånd behövs årliga insatser i form av vassröjning tills vassen
försvunnit eller minskat i kärret. Vanligtvis är det lämpligt med vassröjning kring midsommar
då mycket av vassens näring finns lagrad i bladmassan. Vassröjningen bör dock ske vid sådan
tidpunkt eller på sådant sätt att inte värdefull flora som exempelvis orkideér riskeras att slås
innan de har fröat av sig.
-Sensommarslåtter kan vara aktuellt för att gynna örtrikflora. Slåttern bör då ske efter
fröspridning. Där stor ögontröst växer bör slåtter inte ske före 15 augusti. Vid sen slåtter (slutet
av augusti-mitten av september) kan avslagen vegetation forslas bort direkt från kärret. Vid
tidigare slåtter bör avslagen vegetation (örter och gräs) om möjligt ligga kvar och torka under
några dagar. På så sätt möjliggörs fröspridningen av orkidéer och andra värdefulla kärlväxter.
Efter några dagars torkning samlas den torkade vegetationen ihop och forslas sedan bort från
den slåttrade ytan. Vid enbart röjning av vedartad vegetation och vass bör slagen vegetation
forslas bort så snart som möjligt. Uttransport ska ske för hand eller med lätt fordon som inte
orsakar markskador eller påverkan på hydrologin i området. Det är viktigt att ta bort så mycket
som möjligt av den slagna vegetationen. Det uttransporterade materialet kan eventuellt läggs i
högar utanför den slagna ytan. Lämplig plats är exempelvis på en lägre nivå än själva kärret, så
att kväveläckage från den slagna vegetationen inte hamnar i kärret. Alternativt att den slagna
vegetationen körs bort från området. Det viktiga är att ingen av de utpekade naturtyperna eller
arterna tar skada.
-På våren är det önskvärt att kärren fagas, så att de är fria från kvistar, grenar och fjolårsgräs.
Detta underlättar sommarens slåtter och gynnar floran på marken.
-Bete ses som en mindre lämplig skötselmetod i dessa rikkärr då de är förhållandevis blöta och
det finns risk för att känslig flora och snäckor tar skada genom bete och tramp. Alternativt får
betestrycket vara lågt eller enbart lätta djurraser användas. Där det växer stor ögontröst bör
eventuellt betet ske i omgångar med betesfred under perioden 15/6-15/8.
Bevarandetillstånd
Mularpsbäckens rikkärr bedöms inte ha gynnsamt bevarandetillstånd. Hävden har varierat i
området över åren. I norr har hävden generellt varit bättre än i det södra kärret där vassen har
brett ut sig. Trots varierad hävd bedöms dock kärren vara mycket artrika. År 2018 skedde
slåtter i båda kärren. Tidigare vasslåtter valdes bort i det södra kärret eftersom det hade för
mycket blommande orkidéer vid tidpunkten för vasslåtter. Förutsatt att regelbunden slåtter
samt röjning av vass och annan igenväxningsvegetation sker vid behov har rikkärren goda
schanser att bevaras och utvecklas i området. Det finns även mindre partier i angränsande
sumpskog vid Mularpsbäcken som eventuellt skulle kunna restaureras till öppna hävdade
rikkärr.
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9020 - Nordlig ädellövskog
Areal: 10,26 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
En stor del av området består av medelålders ädellövsskog med en flora av lundkaraktär. Träd
och buskskiktet är slutet. Trädskiktet består av en blandning av lind, alm, ask, lönn, ek,
fågelbär, asp, al, björk, rönn och sälg. Mindre inslag av gran förekommer även. I buskskiktet
finns ofta rikligt med hassel samt inslag av olvon och skogstry. Skogen är till största del
tvåskiktad, vilket kan förklaras av att stora delar av området tidigare har varit betat.
Förekomsten av gamla och grova träd är sammantaget förhållandevis låg, mängden död ved
varierar och är i vissa delar riklig, men generellt liten till måttlig förekomst.
I fältskiktet finns typiska arter som blåsippa, underviol, lungört, skogssvingel, sårläka och
myskmadra. Några typiska mossarter är fällmossa och trubbfjädermossa. I sluttningen,
framförallt i nedre delen, finns källor och små källkärr med rikkärrsvegetation.
Vad gäller mänsklig påverkan har delar av skogen tidigare betats samt att vissa
skogsbruksåtgärder har genomförts, exempelvis har det skett uttag av ek. I övrigt är skogen
påverkad av askskottsjukan och almsjukan, vilket medfört att flera almar och askar i området
har dött eller på sikt kommer att dö.
När tidigare bevarandeplan skrevs (2005) klassades den ovan beskrivna skogen som naturtyp.
Senare inventering (2006) visade dock att skogen var något för ung och hade brist på vissa
strukturer som exempelvis gamla träd och död ved i olika former för att nå upp till
naturtpskriterierna. Naturtypen är därför inte längre inrapporterad för området, men finns
dokumenterad som utvecklingsmark, vilket betyder att naturtypen på sikt, när
naturskogskaraktärerna förstärkts, kommer att finnas i området.
Generell beskrivning av naturtypen
Generellt sett har naturtypen Nordlig ädellövskog lång kontinuitet som lövträdbärande mark.
Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100 % och ädellövträd utgör minst 50 % av
grundytan. Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Inget av trädslagen
ek, bergek, avenbok, (var för sig eller tillsammans) eller bok utgör mer än 50 % av grundytan.
Naturtypen förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Skogens hydrologi
får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Välbevarad grundvattenstatus
är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med
avseende på egenskaper och strukturer som varierad ålder på träden, förekomst av död ved och
gamla träd och en kontinuitet för de aktuella, förekommande trädslagen. Skogen ska ofta vara i
ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Naturtypen är mycket artrik och rödlistade
arter av epifytiska kryptogamer (trädlevande mossor, lavar och svampar), vedlevande insekter,
samt marklevande flora och fauna förekommer. Artsammansättningen varierar med skogens
slutenhet.
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av lövträd och åtgärder som motverkar eller
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är beroende av att naturlig
dynamik pågår och att det finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och grova träd.
Skuggiga miljöer som har arter beroende av stabila fuktiga förhållanden kan även vara
känsliga för kraftig solexponering, medan ljusöppna miljöer är känsliga för skuggning

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-35658-2018

Sida
12 av 22

eftersom sådana anpassade arter då lätt konkurreras ut. Naturtypen 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 6,5 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 dominera naturtypen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd
som efterträdare av bland annat följande trädarter: alm, ask, ek, lind, lönn och hassel. Markens
näringsstatus och hydrologi ska vara naturlig. Marken ska inte vara under stark generell
påverkan från markavvattning. Skogen ska ha ingen eller endast lite negativ mänsklig
påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas följande
strukturer/substrat: gamla träd (allmänt-rikligt); levande träd med döda träddelar (tämligen
allmänt); liggande och stående död ved i olika nedbrytningsstadier (måttlig-rikligt). Gran ska
inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För
landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området.
Typiska arter av kärlväxter ska ha en riklig förekomst och förekomsten av typiska lavar och
mossor ska vara tämligen allmän.
OBS! Arealmålet är något osäkert och behöver justeras när skogen har utvecklats ytterligare
och nått upp till naturtypens kriterier. Skogen är ännu klassad som utvecklingsmark.
Negativ påverkan
Inom området är risk för negativ påverkan på naturtypen förhållandevis låg. Hot i form av
mänsklig påverkan genom skogsbruk, exploatering, grävning och markavvattning, vilket
annars är vanliga hot mot naturtypen är förbjudet i samband med upprättandet av
naturreservatets föreskrifter. Förekomst av almsjuka och askskottsjuka är dock ett påtagligt hot
mot skogen. Flera av de gamla askarna och almarna har dött eller är på väg att dö och risken är
stor att även yngre träd drabbas av sjukdomarna, vilket kommer att förändra skogens
trädslagssammansättning och karaktär. Mossor, lavar och svampar som är beroende av ask och
alm som värdträd är därmed också hotade. Vissa arter av trädlevande mossor och lavar på de
gamla ädellövträden som tidigare har växt upp i mer öppna hagmarksmiljöer kan även hotas av
inväxning av yngre träd och buskar. Ibland kan bete från vilt försvåra föryngringen av lövträd.
Det vattenuttag som sker i två av brantens källor kan medföra en viss risk för negativ påverkan
på områdets hydrologi och naturtypens artsammansättning. Verksamheter och åtgärder som
utförs utanför området kan också medföra risk för hydrologiska förändringar, tex dikning och
transporter i samband med skogsbruksåtgärder.
Avverkning och fragmentering av ädellövträdsrika bestånd utanför området kan även ha en
negativ effekt på naturtypen, exempelvis genom att försvåra arters spridning och genutbyte
mellan olika bestånd. Vidare är luftföroreningar och kvävenedfall ett generellt hot mot
känsliga epifyter (mossor, lavar och svampar) samt att det kan orsaka förändra näringsstatus
och artsammansättning i fältskiktet.
Bevarandeåtgärder
Skogen ska i huvudsak lämnas för fri utveckling. Röjning kan övervägas av träd, buskar och
annan hämmande vegetation som växer kring gamla, grova ekar eller andra ädellövträd med
rik epifytflora. Detta för att förlänga trädens livslängd samt att gynna många av de mossor och
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lavar som växer på de gamla träden. Röjning kan även övervägas kring utvalda unga ekar och
eventuellt andra ädellövträd för att säkerställa nästa generation av solitärträd och grova träd.
Inträngande gran som riskerar att konkurrera ut lövträden bör röjas bort vid behov. Vid
problem med viltbete som försvårar föryngtringen av lövträd kan stängsling övervägas.
Till följd av almsjukan och askskottsjuk kan inplanering av nya plantor alm och ask övervägas.
Det kan dock vara svårt att hitta resistenta plantor, vilket försvårar etablering av nya individer i
ett redan drabbat bestånd. Vid eventuell plantering bör plantorna vara från samma proveniens
som dagens träd.
Vid förekomst av hotade arter av framför allt mossor och lavar som är beroende av alm och
ask som värdträd, kan dessa eventuellt transplanteras till andra värdträd. Kunskapen om
aktuella arter och värdträd för transplantation är dock för låg för att vara aktuellt att utföra i
dagsläget, men kan eventuellt vara en bevarandeåtgärd på sikt. Både inplantering av nya askoch almplantor samt transplantation av hotade arter kan kräva dispens eller revidering av
gällande beslut och skötselplan till Mularpsbäckens naturreservat.
Vattenuttaget och dess eventuella effekter på naturtypen bör hållas under uppsikt och vid
eventuell negativ påverkan på naturtypen åtgärdas.
För att stärka bevarandet av ädellövträd och gynna arter beroende av dessa träd är det önskvärt
att undanta äldre, ädellövsrika skogsbestånd i kringliggande landskap från avverkning. Även
bevarande av enskilda gamla ädellövträd i kringliggande bestånd kan ha en viktig funktion för
att stärka bevarandestatusen. Generellt gäller att frihuggning av gamla vidkroniga ekar (men
även andra ädellövträd) från igenväxande träd och buskar ofta förlänger trädens livslängd och
gör att de kan nyttjas som livsmiljö för en rad arter, exempelvis mossor, lavar, svampar,
insekter och fåglar, under en mycket lång period.
Bevarandetillstånd
Nordlig ädellövskog förekommer endast som utvecklingsmark i området, men med tiden
kommer naturtypens naturskogskaraktär att förstärkas och skogen utvecklas till naturtyp.
Almsjukan och askskottsjukan är ett hot mot naturtypen och kommer sannolikt att förändra
beståndskaraktären och förekomsten av typiska arter. Hur trädslagssamansättningen blir på sikt
är ovisst.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 2,565 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I väster, längs Mularpsbäcken, finns lövsumpskogar. Trädskiktet domineras av ung och
medelålders gråal, klibbal och björk. Visst inslag av ask (speciellt i söder), gran och enstaka
tall förekommer. Förekomsten av död ved är generellt låg. Två öppna rikkärrsytor finns i
skogsmarken, tidigare har det funnits större arealer öppna rikkärr, men dessa är sedan flera år
tillbaka igenvuxna. Den rika förekomsten av källor, källkärr och bäckstråk skapar värdefulla
livsmiljöer för många arter, det gäller dock främst arter knutna till våtmarkerna. Bland typiska
arter för lövsumpskog finns endast bäckbräsma dokumenterad för området. Den mänskliga
påverkan på skogen är låg. Diken saknas så vitt känt.
När tidigare bevarandeplan skrevs (2005) klassades den ovan beskrivna skogen som naturtyp
nordlig lövsumpskog. Senare inventering (2006) visade dock att skogen var för ung och hade
brist på vissa strukturer, som exempelvis gamla träd och död ved i olika former för att nå upp
till naturtypskriterierna. Naturtypen är därför inte längre inrapporterad för området, men finns
dokumenterad som utvecklingsmark, vilket betyder att naturtypen på sikt, när
naturskogskaraktärerna förstärkts, kommer att finnas i området.
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. 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.
Typiska arter är: missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn, piskbaronmossa, mörk
husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita m.fl.
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 stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och grova träd.
Naturtypen är känslig för påverkan på de hydrologiska förhållandena, fragmentering och
minskning av populationerna hos de karaktäristiska och typiska arterna.
Bevarandemål
Arealen Lövsumpskog ska vara minst 2,5 hektar. Inslag av källor, och små källkärr och
bäckstråk ska förekomma. Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik.
Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd och
luckbildning liksom periodvisa mer omfattande 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.
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Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogen ska påverkas av
översvämningar från ån. Varken avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador 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, gråal och björk (allmänt-rikligt); ask
(enstaka-tämligen allmänt); övriga inhemska lövträd kan också förekomma samt ett mindre
inslag av gran tall. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de
biologiskt gamla och värdefulla lövträden i området.
Följande strukturer/substrat ska finnas: träd med sockelbildning och gamla träd (tämligen
allmänt); död ved i olika former, såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsgrad
(måttlig-riklig). Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt. För
naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas området.
OBS! Arealmålet är något osäkert och behöver justeras när skogen har utvecklats ytterligare
och nått upp till naturtypens kriterier. Skogen är ännu klassad som utvecklingsmark. Det finns
även möjlighet att restaurera mindre delar till öppna rikkärr.
Negativ påverkan
Inom området är risk för negativ påverkan på lövsumpskogen förhållandevis låg. Hot i form av
mänsklig påverkan genom skogsbruk, exploatering, grävning och markavvattning, vilket
annars är vanliga hot mot naturtypen är förbjudet i samband med upprättandet av
naturreservatets föreskrifter. Viss risk för ökad etablering av gran finns, vilket kan konkurrera
ut lövträden och förändra vegetationssammansättningen i fält- och bottenskiktet. Även alsjuka
kan generellt vara ett hot mot alrika lövsumpskogar.
Det vattenuttag som sker i två av brantens källor kan medföra en viss risk för negativ påverkan
på naturtypens hydrologi och artsammansättning. Verksamheter och åtgärder som utförs
utanför området kan också medföra risk för hydrologiska förändringar, tex dikning, förändrad
vattenföring i Mularpsbäcken och läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel från
uppströms liggande mark utanför området.
Avverkning och fragmentering av lövsumpskogar och andra lövträdsrika bestånd utanför
området kan även ha en negativ effekt på naturtypen, exempelvis genom att försvåra arters
spridning och genutbyte mellan olika bestånd. Vidare är luftföroreningar och kvävenedfall ett
generellt hot mot känsliga epifyter (mossor, lavar och svampar) samt att det kan orsaka
förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.
Bevarandeåtgärder
Skogen ska i huvudsak lämnas för fri utveckling. Inträngande gran som riskerar att konkurrera
ut lövträden bör röjas bort vid behov.
Vattenuttaget i branten och dess eventuella effekter på naturtypen bör hållas under uppsikt och
vid eventuell negativ påverkan på naturtypen åtgärdas.
Bevarandetillstånd
Naturtypen lövsumpskog förekommer endast som utvecklingsmark i området, men med tiden
kommer naturtypens naturskogskaraktär att förstärkas och skogen utvecklas till naturtyp. Exakt
hur stor areal sumpskog som kommer att finnas i området beror på utvecklingen av trädskiktet
och avgränsningen till angränsande ädellövsdominerade bestånd samt eventuell utökad areal
rikkärr i området.
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9160 - Näringsrik ekskog
Areal: 4,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Delar av den nordliga ädellövskogen som fanns inrapporterad för området i tidigare
bevarandeplan (2005), klassades vid inventering 2006 till naturtyp näringsrik ekskog på grund
av sin dominans av ek. Beståndet finns i områdets centrala del och sträcker sig från områdets
yttergräns i öster ner till den flackare marken där lövsumpskogen tar vid. Skogen liknar på
många sätt bestånden med utvecklingsmark till nordlig ädellövskog, men har en högre andel ek
och förekomsten av gamla träd är högre i denna del. Även denna del är påverkad av tidigare
bete och skogen är till största del tvåskiktad. Förekomsten av död ved är måttlig. Riktigt gamla
och grova träd förekommer mycket sparsamt. Hassel är vanligt förekomande i buskskiktet.
Bland typiska arter i fältskiktet kan nämnas myskmadra, lungört, trolldruva och vårärt.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen Näringsrik ekskog förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den
underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter.
Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag. Krontäckningen är normalt 50
– 100% och ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag
av andra lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Fältskiktet är örtrikt med
en tydlig vårblomning. Lundväxter förekommer och risväxter saknas. Skogen ska vara, eller i
en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper
och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
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. Det kan även förekomma yngre
successionsstadier av naturtypen. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för
att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa,
guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rostticka
m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Naturtypen är känslig för inväxande gran som konkurrerar med ekarna. 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 ekskog (9160) ska vara minst 4,3 hektar. 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. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Ek ska
dominera i bestånden. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av
följande trädarter: ek (allmänt-rikligt) samt andra ädellöv som exempelvis ask, alm, lönn och
lind (enstaka-tämligen allmänt). Därtill ska det finnas inslag av triviala lövträd som asp, rönn,
sälg och björk samt mindre inslag av gran. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det
ska finnas ett buskskikt med framförallt hassel.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd (allmänt-rikligt); död ved, både liggande
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och stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt). Gran, buskar och sly/ungträd ska inte
tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla lövträden i ekbeståndet.
För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Det ska
förekomma typiska arter inom följande grupper: kärlväxter, lavar och mossor. Förekomsten av
de typiska arterna ska vara tämligen allmän-allmän.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets näringsrika ekskog är förhållandevis lågt, liksom för
de andra skogsbestånden i området. Detta beror till stor del på att många av de faktorer som
riskerar att skada naturtypen är reglerade i naturreservatets föreskrifter. Ett av de största hoten
är vanligtvis skogsbruksåtgärder som avverkning. Ett specifikt hot mot den näringsrika
ekskogen är inväxning av vegetation i ekar som tidigare stått mer öppet, vilket i de flesta fall
kan förklaras av tidigare bete i området. Dessa ekar är ofta vidkroniga och hyser ett flertal arter
(exempelvis bland mossor, lavar och insekter) som är beroende av ljusare och varmare
förhållanden. I övrigt se "negativ påverkan" för naturtypen Nordlig ädellävskog (9020).
Bevarandeåtgärder
Se "bevarandeåtgärder" för naturtypen Nordlig ädellävskog (9020).
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms inte vara gynnsamt. Riktigt gamla träd förekommer mycket
sparsamt och kontinuitet av vissa typer av död ved saknas. I takt med beståndets åldrande
bedöms dock beståndet uppnå gynnsamt tillstånd. Viss röjning av inväxande vegetation i de
gamla ekarna kan behöva göras liksom eventuel röjning av konkurrerande gran.
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 2,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Längst i norr samt i sydöstra delen av området finns naturtypen ädellävskog i branter.
Branterna är blockrika samt har förekomst av lodytor. Beståndsåldern är medelålder, med
inslag av äldre träd. Trädskiktet varierar i bestånden men domineras ofta av ask, alm och lind
med inslag av lönn, ek, fågelbär, björk, rönn, asp och gran. Hassel förekommer ofta rikligt i
buskskiktet. I vissa delar av branten är förekomsten av död ved riklig, men sett över hela
naturtypsarealen är förekomsten av död ved liten till måttlig. Typiska arter som har noterats är
kärlväxterna trolldruva, hässleklocka, vårärt och lungört samt mossorna platt fjädermossa,
guldlockmossa, fällmossa och krusig ulota. Den mänskliga påverkan är generellt låg i
branterna.
Naturtypen fanns inte med i tidigare bevarandeplan (2005). Den avgränsades vid inventeringen
av skog i området 2006.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen 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.
Typiska arter: Trolldruva, smånunneört, skogsbingel, skogssvingel, baronmossor,
guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grov baronmossa,
fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav, läderlappslav 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 Ädellövskog (9180) i branter ska vara minst 2,8 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, skred eller bete ska
påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig.
Ädellövträd ska dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av följande trädarter: ädellövträd som alm, ask, lönn, lind och ek samt inslag av
inhemska tiviallövträd som asp, sälg, rönn, al och björk. Även inslag av gran och enstaka tall
kan förekomma i begränsade delar. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande
strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark, håligheter och/eller mulm (tämligen
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allmänt); levande träd med döda träddelar (tämligen allmänt): död ved i olika former, såväl
liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttlig- rikligt). Gran ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla lövträden i området. För naturtypen
främmande och/eller invasiva trädarter ska inte finnas i området. Det ska förekomma typiska
arter av kärlväxter, lavar och mossor. De typiska arterna ska ha tämligen allmän-riklig
förekomst.
Negativ påverkan
Inom området är risk för negativ påverkan på naturtypen förhållandevis låg. Hot i form av
mänsklig påverkan genom skogsbruk, exploatering, grävning och markavvattning, vilket
annars är vanliga hot mot naturtypen är förbjudet i samband med upprättandet av
naturreservatets föreskrifter. Förekomst av almsjuka och askskottsjuka är dock ett påtagligt hot
mot skogen. Flera av de gamla askarna och almarna har dött eller är på väg att dö och risken är
stor att även yngre träd drabbas av sjukdomarna, vilket kommer att förändra skogens
trädslagssammansättning och karaktär. Mossor, lavar och svampar som är beroende av ask och
alm som värdträd är därmed också hotade. Vissa arter av trädlevande mossor och lavar på de
gamla ädellövträden som tidigare har växt upp i mer öppna hagmarksmiljöer kan även hotas av
inväxning av yngre träd och buskar. Ibland kan bete från vilt försvåra föryngringen av lövträd.
Avverkning och fragmentering av ädellövträdsrika bestånd utanför området kan även ha en
negativ effekt på naturtypen, exempelvis genom att försvåra arters spridning och genutbyte
mellan olika bestånd. Vidare är luftföroreningar och kvävenedfall ett generellt hot mot
känsliga epifyter (mossor, lavar och svampar) samt att det kan orsaka förändra näringsstatus
och artsammansättning i fältskiktet.
Bevarandeåtgärder
Skogen ska i huvudsak lämnas för fri utveckling. Röjning kan övervägas av träd, buskar och
annan hämmande vegetation som växer kring gamla, grova ekar eller andra ädellövträd med
rik epifytflora. Detta för att förlänga trädens livslängd samt att gynna många av de mossor och
lavar som växer på de gamla träden. Röjning kan även övervägas kring utvalda unga ekar och
eventuellt andra ädellövträd för att säkerställa nästa generation av solitärträd och grova träd.
Inträngande gran som riskerar att konkurrera ut lövträden bör röjas bort vid behov.
Till följd av almsjukan och askskottsjuk kan inplanering av nya plantor alm och ask övervägas.
Det kan dock vara svårt att hitta resistenta plantor, vilket försvårar etablering av nya individer i
ett redan drabbat bestånd. Vid eventuell plantering bör plantorna vara från samma proveniens
som dagens träd.
Vid förekomst av hotade arter av framför allt mossor och lavar som är beroende av alm och
ask som värdträd, kan dessa eventuellt transplanteras till andra värdträd. Kunskapen om
aktuella arter och värdträd för transplantation är dock för låg för att vara aktuellt att utföra i
dagsläget, men kan eventuellt vara en bevarandeåtgärd på sikt. Både inplantering av nya askoch almplantor samt transplantation av hotade arter kan kräva dispens eller revidering av
gällande beslut och skötselplan till Mularpsbäckens naturreservat.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen är inte gynnsamt. Detta kan förklaras av för låg andel
gamla träd och generellt liten mängd död ved. I takt med att naturskogskvaliteérna förstärks
kommer sannolikt skogen på sikt att nå gynnsamt tillstånd i området. Almsjukan och
askskottsjukan är dock ett hot mot naturtypen. Hur trädslagssamansättningen blir på sikt är
ovisst.
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1013 - Kalkkärrsgrynsnäcka, Vertigo geyeri
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Första kända fyndet av kalkkärrsgrynsnäcka vid Mularpsbäcken är från 1950. År 2007 gjordes
en ny inventering av mollusker i området och arten återfanns i det norra rikkärret. I Artportalen
finns kalkkärrsgrynsnäcka inrapporterad från det södra rikkärret 2017. Kalkkärrsgrynsnäckan
är typisk för extremrikkärr. Vid inventeringen 2007 noterades även den lika typiska och
ovanliga kärrpuppsnäckan. Tidigare (1950) har även den sällsynta Natura 2000-arten otandad
grynsnäcka påträffats i områdets rikkärr. Rikkärren vid Mularpsbäcken har mycket höga
naturvärden kopplade till förekomsten av landlevande mollusker.
Artfakta
Kalkkärrsgrynsnäckan är en mycket liten snäcka, cirka 1-2 mm stor. Snäcka lever i öppna
rikkärr. Den viktigaste miljön för arten är extremrikkärr. Arten förekommer även i
kalkfuktängar och sällsynt i rikare stråk i mosselaggar och i gles sumpskog. Ofta hittar man
arten i svagt sluttande områden med rörligt grundvatten. Förekomsterna är ofta koncentrerade
till små partier av lämplig kärryta. Arten är fuktighetskrävande och hittas främst i mossrika och
ständigt fuktiga partier, gärna där det finns tuvor av axag eller lågväxta starrarter som
exempelvis näbbstarr. De ädla lövträden alm, lönn, ask, lind och sälg är även gynnsamma för
arten då de anrikar kalcium som är lättillgängligt för de kalkberoende snäckorna.
Kalkkärrsgrynsnäckan är starkt spridningsbegränsad och avståndet för normal spridning
uppskattas till några få meter. Långdistansspridning sker förmodligen främst via större
däggdjur (t.ex. rådjur) och fåglar. Vertigo-arterna är p.g.a. begränsade spridningsförmåga
sannolikt goda indikatorer på lång kontinuitet av halvöppna förhållanden med stabilt
mikroklimat. Kalkkärrsgrynsnäckan förekommer i isolerade förekomster i trakter med
kalkhaltig mark i så väl Sverige som i Europa. I Sverige är arten sällsynt och påträffas i
spridda, ofta isolerade förekomster från Skåne till Torne Lappmark.
Arten är känsliga för förändrad hydrologi och hydrokemi, ändrade näringsförhållanden,
igenväxning, försurning, markslitage (t.ex. på grund av intensivt bete) och störning av myrens
torvbildning.
Bevarandemål
Kalkkärrsgrynsnäcka ska förekomma i området. Arealen lämplig livsmiljö, öppna rikkärr, ska
vara minst 0,59 ha. För beskrivning av livsmiljö se bevarandemål för 7230.
Negativ påverkan
Arten lever i rikkärr och påverkas därför direkt eller indirekt även av de faktorer som påverkar
naturtypen 7230 rikkärr. Utöver dessa, skulle följande faktorer kunna påverka
kalkkärrgrynsnäcka negativt:
- Bristfälliga uppgifter om artens förekomst och populationsförändring.
- I rikkärr med förhållandevis lågt pH-värde och dålig buffringsförmåga, kan försurning slå ut
populationer.
- På lång sikt kan möjligen negativa genetiska effekter p.g.a. isolering av delpopulationer
komma att påverka arten negativt.
Bevarandeåtgärder
Se "bevarandeåtgärder" för rikkärr 7230.
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Bevarandetillstånd
Kalkkärrsgrynsnäckan noterades i det norra rikkärret vid Länsstyrelsens inventering av snäckor
2007 samt att observation i Artportalen (2017) styrker förekomst i det södra kärret. Att få ett
faktiskt mått på antalet kalkkärrsgrynsnäckor i ett område bedöms vara omöjligt då snäckorna
är mycket små och svåra att hitta. Riktad inventering till lämpliga miljöer i kombination med
bedömning av arealen lämplig livsmiljö i området bör därför ligga till grund för bedömningen
av artens bevarandetillstånd. Arten är mycket stationär och bedöms finnas kvar i området.
Hävden av kärren har varierat över åren. Vissa år har den uteblivit och andra år har den
bedömts varit något för hård (nästan alla tuvor har röjts bort) för att skapa optimal miljö för
snäckorna. Exempelvis hittades flera tomma snäckskal vid inventeringen 2007, vilket tyder på
ogynnsam hävd. Med återkommande hävd och med särskild hänsyn till snäckornas krav på
livsmiljö, såväl när det gäller tillgång på kalkrik förna som tillgång på tuvor, bedöms dock
arten ha goda förutsättningar att bevaras i området. Den sammanvägda bedömningen av
kalkkärrsgrynsnäckans bevarandetillstånd i området bedöms (med viss tvekan) vara gynnsamt.
Sett till den nationella populationen av kalkkärrsgrynsnäcka bedömdes arten 2015 som
rödlistad i kategorin nära hotad. Populationen bedöms minska eller förväntas avv minska
under de närmsta åren. Detta på grund av en förväntad försämring av dess livsmiljö (rikkärr)
och redan ett högst troligen kraftigt fragmenterat utbredningsområde. (ArtDatabanken 2015)
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Natura 2000-området omfattas av naturreservatet Mularpsbäckens dalgång. Utvecklingsmarken
i området består av skogsmark som på sikt kan utvecklas till naturtyperna nordlig ädellövskog
och lövsumpskog. Vid bäcken finns mindre partier med tidigare igenvuxna öppna rikkärr
som troligtvis skulle kunna restaureras till rikkärr. Utöver de källor som har markerats på kartan
finns ytterligare källor och små källkärr i området.
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Skala (i A4): 1:5 000
0

100

200

300 Meter

±

