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Natura 2000 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 
2000 - områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitat-direktiv. Syftet är 
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer förstörs. Alla 
medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper 
och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade 
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s 
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt 
100 av djur- och växtarterna i habitat- direktivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar 
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land. 
 
Bevarandeplaner 
För varje Natura 2000- område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda 
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en be- 
skrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter 
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och 
natur- typer, och behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen 
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. 
 
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen 
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när 
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda 
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen. 
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel 
kan andra beslut behövas, t ex skydds- beslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella 
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000. 
 
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall 
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen 
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten 
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de 
inte har hunnit beslutas av regeringen. 
 

 
 
Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget Skyddad natur. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på ”kartverktyget 
skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för mer 
information. 

 
Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i 
miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före 
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information 
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare. 
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Områdets totala areal: 54 ha

Kommun: Härryda

Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av 
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de 
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden:
I Natura 2000-området Klippan har naturtyperna taiga och skogsbevuxen myr högst prioritet. 
Hög prioritet har öppna mossar och kärr samt slåtterängar i låglandet.

Motivering:
Ett skogsområde med gammal barrskog och välutvecklade våtmarker samt värden knutna till ett 
äldre odlingslandskap med bl.a. gamla hamlade träd och naturliga fodermarker.

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-12-04

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden, Västkuststiftelsen

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

6510 - Slåtterängar i låglandet

7140 - Öppna mossar och kärr

9010 - Taiga

91D0 - Skogsbevuxen myr
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Prioriterade åtgärder:
- Årlig hävd med slåtter.
- Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel 
eller av ett skötselavtal.

Beskrivning av området

Natura 2000-området Klippan ligger i Härryda kommun, ca 3 mil öster om Göteborg. Området 
utgörs av tre moränåsar som ligger i nordsydlig riktning. Dessa är mestadels klädda med 
granskog av blåbärsristyp. Högre upp på åsarna övergår skogen i tallskog. Mellan höjderna finns 
djupa dalgångar. I en av dessa rinner en bäck tvärs igenom området. I sänkorna finns sumpskog 
med gran, björk och klibbal. 
En del av området är myrmark, vilken ingår i nationella bevarandeplanen för myrskydd. Skogen 
har en medelålder på ca 150 år, men enstaka träd bedöms vara mycket äldre. Området är rikt på 
död ved, både stående och liggande. 
På den mellersta åsens sluttning finns en fornlämning i form av en gårdstomt bestående av 
en grund efter boningshus, en ladugårdsgrund samt en uthusgrund. Tidigare kallades det 
Assarretorp och äldsta skriftliga belägg är från 1620. Kring detta restaurerades en liten del av de 
gamla kulturmarkerna i samband med att området blev naturreservat 1983. I anslutning till dessa 
finns inslag av lövskog. I branten öster om gårdstomten är skogsbeståndet dominerat av olika 
lövträd. Vanliga trädslag är asp och björk, men det finns också gott om lönn och ask. På dessa 
träd växer en rik och delvis mycket intressant epifytflora med arter som lunglav (nära hotad, NT), 
gelélavar, dvärgtufs, fällmossa och grynig filtlav (NT). På den västra åsens norra hälft finns också 
ett litet område med hedekskog. Sedan början av 1990-talet har skötseln intensifierats och mer av 
de igenväxta odlingsmarkerna öppnats. Merparten av kulturmarkerna i området består av äldre 
åkrar. Gårdstomten används i dag som rastplats. Här syns fruktträd, syren och spirea. En fägata 
finns norr om gårdstomten. 
Området hyser många arter av lavar, mossor, svampar och fåglar såsom tjäder, sparvuggla och 
spillkråka som är knutna till gammal skog.

Området ligger inom riksintresse för naturvård.

Utvecklingsmark:
Ca 8 ha av Natura 2000-området är klassat som utvecklingsmark.

Vad kan påverka negativt

Området skulle påverkas negativt av:
- Alla typer av exploateringsföretag, byggnation, grävning, schaktning, dikning, dränering, 
täktverksamhet och upplag etc. i eller i direkt anslutning till området kan förstöra eller skada 
naturtyper. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages. 
Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i 
beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat 
naturvärde. 
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, dikning, 
plantering och användandet av främmande trädslag. 
- För naturtyperna främmande arter kan påverka konkurrensförhållanden, predationstryck och 
orsaka sjukdomar. 
- Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i skogens utveckling. Om de 
dynamiska krafterna inte får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa stadier, 
med följd att de ingående arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över 
stora ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp av insekter 
och svamp. 
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- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen ger drastiska förändringar på 
vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i närheten kan 
också skada genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande vatten. 

Ytterligare faktorer som kan påverka negativt beskrivs under respektive naturtyp.

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara 
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.

Förutom Natura 2000-bestämmelserna är området skyddat som naturreservat. 
Strandskyddsbestämmelserna (7 kap 13-18 §§ MB) gäller utmed Grandalsbäcken som rinner 
genom området.

Skötsel:
Naturreservatets skötselplan ska följas.

Se även bevarandeåtgärder under respektive naturtyp.

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:

6510 - Slåtterängar i låglandet

1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns på inägorna till den gamla gårdstomten som ligger centralt i Natura 2000-
området. Markerna hävdas sedan många år tillbaka som äng, även gammal åker och tomt och 
börjar få drag av naturlig fodermark. Typiska arter som finns är slåttergubbe (sårbar, VU), 
prästkrage och svinrot. Andra hävdgynnade arter som noterats är stagg och knägräs.
På ängen står några hamlade askar och lönnar. På dessa växer flera rödlistade lavar, bl.a. grynig 
filtlav (NT), gulvit blekspik (VU), lunglav (NT), läderlappslav (NT) och sydlig blekspik (starkt 
hotad, EN).

Generell beskrivning:
Artrika, torra – friska, hävdpräglade ängar. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet 
av slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid). Krontäckning av 
träd och buskar är 0 – 30%. Hävdgynnade arter ska finnas. Välbevarad grundvattenstatus är en 
viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter (kärlväxter) är: kattfot, slåttergubbe, slåtterfibbla, ormrot, darrgräs, Jungfru Marie 
nycklar, nattviol, prästkrage, jungfrulin, svinrot, rödklint, ängsnycklar, hirsstarr, pillerstarr 
m.fl. samt (fjärilar): ängspärlemorfjäril, skogsvisslare, vitfläckig guldvinge, slåttergräsfjäril, 
skogsnätfjäril, ängsblåvinge, smultronvisslare m.fl.

Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, förnaansamling, ökad näringsstatus, 
uppluckrad grässvål samt konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är 
även känslig för förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade 
populationer av karaktäristiska och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Slåtterängar i låglandet (6510) ska vara minst 1 ha. Regelbunden slåtter, vid 
traditionell tidpunkt, och efterbete ska påverka gräsmarken. Ingen skadlig ansamling av förna 
(t.ex. fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och 
karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. 
Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen 
antropogen näringstillförsel, inklusive tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. 
Krontäckningen av träd och buskar ska saknas eller vara liten. Varken vedartad eller örtartad 
igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. För naturtypen 
främmande arter ska inte förekomma.
Enstaka fysiska strukturer i form av stenmurar, odlingsrösen etc. ska förekomma.  
Enstaka värdefulla träd, t.ex. bärande och blommande träd, hålträd, hagmarksträd, gamla träd 
etc. ska förekomma. Enstaka värdefulla buskar t.ex. bärande och blommande buskar, snår och 
brynbildande buskar ska förekomma. Det ska finnas födoresurser såsom pollen- och 
nektarresurser som kan utnyttjas av framförallt olika fjärilsarter. Typiska och karakteristiska 
kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt, typiska insekter ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

Naturtypen skulle påverkas negativt av:
- Minskad eller utebliven slåtter och röjning av igenväxningsvegetation kan på sikt leda till 
igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade floran och faunan. 
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- Utebliven höbärgning leder till förnaansamling med utarmning av den hävdgynnade floran 
och faunan som följd. 
- Årlig slåtter vid fel tidpunkt, t.ex. för tidigt på säsongen när växterna ännu inte hinner sätta 
frö, leder med tiden till utarmning av den hävdgynnade floran och faunan.  
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa 
strukturer missgynnas. 
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser 
mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt. 

Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.

Bevarandeåtgärder

År 2017 har naturtypen miljöersättning för särskilda värden enligt landsbygdsprogrammet 
(2016-2020) och en åtagandeplan för skötseln av området är knuten till ersättningen. Ett 
långsiktigt skötselavtal eller en åtagandeplan för betesmarker och slåtterängar med särskild 
skötsel bör finnas även efter att åtagandeperioden är slut.

Skötsel:
- Hävd med slåtter. Vid slåtter är det viktigt att den görs på sensommaren med skärande 
redskap som t.ex. lie eller motormanuell slåtterbalk. Höet bör ligga kvar och fröa av sig ett par 
dagar innan det förs bort. 
- Hamling av askar och lönnar vart 5-10 år.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen är för närvarande gynnsamt men riskerar att försämras om 
hävden upphör.
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7140 - Öppna mossar och kärr

1,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Mossen är i huvudsak öppen, men i det trädskikt som finns så dominerar tall med inslag av 
björk. I den öppna delen växer bl.a. klockljung, hjortron och  den typiska arten vitag. I mitten 
av mossen, i västra gränsen av naturaområdet finns ett dike.

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

Bevarandemål

Arealen av Öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 1,7 ha. Naturtypen ska bestå av både 
svagt välvd mosse och kärr. Övergången mellan mosse och kärr är ofta flytande eller 
mosaikartad. Bottenskiktet ska domineras av vitmossor, men inslag av brunmossor kan 
förekomma. Torvbildning ska ske aktivt i myren. Typiska och karakteristiska arter samt andra 
naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig.
Våtmarkens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande 
diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och 
vara hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydande 
antropogen påverkan. 
Våtmarkerna ska vara öppna (< 30 % täckningsgrad), endast mindre grupper av träd och buskar 
ska förekomma. Igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Följande strukturer ska 
förekomma; fastmatta (allmänt) och mjukmatta, tuvor och diffusa strängar (allmänt). 
Övergången till skogbevuxen myr och angränsande skogsmark är ofta flytande. För naturtypen 
främmande arter ska inte förekomma. De öppna mosseytorna ska erbjuda goda förutsättningar 
för häckande och spelande fåglar. 
Typiska arter av mossor ska förekomma allmänt-rikligt. Förekomsten av typiska kärlväxter ska 
vara tämligen allmän. Typiska arter av fåglar ska förekomma tämligen allmänt i området.

Negativ påverkan

Naturtypen skulle påverkas negativt av:
- Befintliga och tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande 
åtgärder liksom dämning påverkar naturtypens hydrologi och hydrokemi, vilket kan ge 
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konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning. Även 
markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan 
påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning ökad igenväxning och erosion. 
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med 
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. 

Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen är icke-gynnsamt. För att bevarandetillståndet ska bli 
gynnsamt behöver diket växa igen.
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9010 - Taiga

40,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen dominerar i området och består främst av äldre gran- eller tallskogar. Skogens ålder 
har bedömts uppgå till ca 165 år. I anslutning till våtmarkerna dominerar tallen, med bl.a. små 
arealer lingontallskog, och intill bäcken finns mindre partier med gransumpskog med lite al 
och viden. I övrigt dominerar granen starkt, med ett litet inslag av björk och ek. 

I sluttningarna, där granen stått tätt, finner man ofta vidsträckta mattor av stor kvastmossa 
tillsammans med tallvitmossa. I den östra delen finns sparsamt med de typiska arterna knärot 
och grönpyrola. I sumpskogarna dominerar granvitmossa tillsammans med svällande kuddar av 
stor revmossa. I sumpskogspartierna är epifytfloran intressant med typiska arter som garnlav 
(NT) och kattfotslav. Även den rödlistade hållaven (VU) finns. Vid små bäckar och källflöden 
tillkommer en lång rad arter, bl.a. den typiska orkidén korallrot. Även de typiska lavarna grynig 
filtlav (NT) och brunpudrad nållav (NT) finns.
I området förekommer rikligt med död ved och inslaget av torrakor och lågor kommer på grund 
av de starka granbarkborreangreppen att öka ytterligare en tid framöver. Granlågorna hyser 
flera olika rödlistade vedsvampar.

Generell beskrivning:
Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattig - näringsrik mark i boreal-boreonemoral 
zon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg. 
Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält och stormfällningar. Skogen ska vara, 
eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog och den ska befinna sig i ett sent 
successionsstadium, det vill säga det ska finnas gamla träd, död ved och en kontinuitet för de 
aktuella trädslagen. Naturtypen taiga beskrivs generellt som naturliga, gamla, boreala och 
hemiboreala skogar, ”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med naturliga, gamla skogar 
menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, 
åldersvariation och ekologiska funktion. Här ska exempelvis finnas gamla träd och död ved i 
olika nedbrytningsstadier. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis 
plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en rad hotade 
arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). Brand präglade förr i 
hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade arter är beroende av förekomst av 
död ved och olika successionsstadier.
Typiska arter för naturtypen är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola, 
grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav, 
kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, rosenticka, 
koralltaggsvamp, ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.  
  
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga 
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i 
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Taiga (9010)  ska vara minst 39,5 ha. Skogen ska formas av naturliga störningar och 
intern dynamik. Storskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna träd 
och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och insektsangrepp, 
översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur. Till följd 

39,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder.
Gran ska prägla skogen. Det ska finnas gammal gran och föryngring av nya granar som 
efterträdare. Hydrologi och markens näringsstatus ska vara ostörd och naturlig, Skogen ska ha 
ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och 
flerskiktat. Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd (allmänt-rikligt), levande träd 
med döda träddelar (allmänt-rikligt), liggande död ved och högstubbar (mycket rikligt) samt 
stående döda eller döende träd (mycket rikligt). För landet och naturtypen främmande och/eller 
invasiva trädarter ska inte finnas i området. Mark med tunt humustäcke och blottade ytor med 
sten ska utgöra ett måttligt inslag i delar av området.
Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, skalbaggar ska förekomma allmänt-
rikligt.

Negativ påverkan

Naturtypen skulle påverkas negativt av:
- Fragmentering. På landskapsnivå utgör fragmentering ett betydande hot genom att partier 
med äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att sammanhängande områden med 
kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar. 
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön 
förändras. Detta gäller större markskador. 

Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.
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91D0 - Skogsbevuxen myr

2,1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns i nordöstra delen av området och är en mer opåverkad våtmark med ett litet 
mosseplan. Ute på den öppna mossen förekommer både fastmattor och mjukmattor med några 
få ofta helt vegetationslösa höljor. Här finns flera olika växter som rosling, rundsileshår, 
tranbär, tuvull, tuvsäv och hjortron. I de inte alltför blöta höljorna växer ställvis ljust gröna 
mattor av den späda ullvitmossa tillsammans med flytvitmossa. Kärlväxterna är fåtaliga, mest 
några strån vitag och mellansileshår. Ute på den öppna mossen finns flera västliga inslag som 
grå raggmossa, myrmylia och myrknutmossa.
Kring bäcken som rinner genom området sker en försumpning, troligen beroende på 
igenväxning av diken. De skogsbevuxna myrarna omges av en urskogsartad och artrik 
sumpskog.

Generell beskrivning:
Myrar som är bevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara 30-100%. 
Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de skogbevuxna kärren får ha en krontäckning 
på högst 70%. Vid tätare krontäckning räknas de till sumpskog. Skogen på myrarna ska vara 
eller i snar framtid kunna utveckla naturskogskaraktär med en varierad åldersfördelning, 
förekomst av gamla träd och död ved. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, 
starr och vitmossarter. Skogen ska formas av naturliga störningsprocesser. Naturlig hydrologi 
och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av 
myren kan ibland förekomma. Skogbevuxna myrar finns både som delar i större 
våtmarkskomplex men kan även vara friliggande myrar. Skogbevuxna myrar som ingår i 
högmossar och aapamyrar räknas inte in i arealen för skogbevuxenmyr utan till respektive 
naturtypskomplex. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen 
ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter är för naturtypen är stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol, flagellkvastmossa, 
kornknutmossa, bollvitmossa, järpe, spillkråka, videsparv, tretåig hackspett, tjäder m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga 
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i 
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Skogsbevuxen myr (91D0 ) ska vara minst 2,1 ha. Den skogsbevuxna myren ska 
utgöra en friliggande myr i skogslandskapet. Myrens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte 
finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ påverkan. 
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Torvbildning ska 
ske aktivt i myren. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter 
ska finnas och föryngra sig.
Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd och 
luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, stormfällning, 
översvämningar eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur. Trädskiktet ska vara 
olikåldrigt och flerskiktat och präglas i huvudsak av tall. 
Strukturerna gamla träd ska förekomma allmänt-rikligt och död ved i olika former inklusive 
levande träd med döda träddelar ska ha allmän-riklig förekomst. Främmande trädarter 
(exempelvis contorta) ska inte finnas. 
Typiska och karakteristiska arter bland fåglar, kärlväxter och mossor ska ha allmän-riklig 
förekomst.
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Negativ påverkan

Naturtypen skulle påverkas negativt av:
Fragmentering. Organismer kan påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i 
landskapet. 

Se även på områdesnivå vad som kan påverka negativt.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet för naturtypen är gynnsamt.
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