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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 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 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
sdär 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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Lena Smith

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520051 Gullbringa
Kommun: Kungälv
Områdets totala areal: 24,3 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-09-06
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Statligt ägd mark förutom några smala kantzoner som är privat ägda.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2004-12-01, 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:
9110 - Näringsfattig bokskog
9130 - Näringsrik bokskog
9190 - Näringsfattig ekskog

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 Gullbringa är de prioriterade
bevarandevärdena bevarandet av de värdefulla ädellövskogarna som består av näringsfattig och
näringsrik bokskog samt näringsfattig ekskog.
Motivering: I området finns stora sammanhängande arealer av bokskog med tillhörande
karakteristisk vegetation. På vissa av bokarna växer en rik lavflora med många hotade och
sällsynta arter. I det sydligaste delområdet förekommer även närigsfattig ekskog vilken i den
bergiga och karga miljön består av äldre, knotiga ekar och typisk markflora. Ställvis i Natura
2000-området finns en rik lundflora med många i Västsverige ovanliga arter.
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Prioriterade åtgärder: Fri utveckling för skogen med undantag av röjning av invandrande gran
eller andra trädslag vid behov. En mer täckande inventering av områdets skogsnaturtyper bör
prioriteras för att få bättre kunskap om förekommande typiska arter samt naturtypernas
bevarandetillstånd.
Beskrivning av området
Gullbringa ligger utefter vägen mellan Kungälv och Marstrand. Bergssluttningarna är täckta med
lövskog och i dalbotten övergår skogen tvärt i åkerlandskapet. Bokskogarna på Gullbringa ligger
relativt nära flera andra bokbestånd i denna del av Kungälvs och Göteborgs kommuner. Området
utgörs av nordsluttningen på tre näraliggande höjder och består således av tre separata
delområden. De båda östra delområdena är långsträckta och smala medan det västra har en
rundare form. Alla är starkt kuperade. På de lägsta nivåerna växer boken på finkorniga leror med
skalförekomster; högre upp står boken i blockiga rasbranter. Särskilt i brynen mot odlingsmarken
(numera golfbanan) står talrika grova bokar med värdefull lavflora. Förutom bok finns i området
partier med al-, ek- eller talldominerad skog, varav några med naturskogskaraktär. Särskilt kan
nämnas de knotiga och säregna tallarna på mindre delar av höjden i den sydvästra delen av det
sydligaste delområdet.
Den rika lundfloran innehåller arter som lundslok, lundbräsma, lundvårlök, vårärt, stor häxört
och tvåblad. Skogssvingel som enligt rödlistan 2015 är sårbar (VU), förekommer här i stora
bestånd. Skogen är trots sin ringa storlek antagligen en av de lavrikaste i landet. 24 rödlistade
arter, d.v.s. hotade eller sällsynta arter, är funna i området. Av dem är 18 lavar, en kärlväxt, en
snäcka och fyra fåglar. Som exempel kan nämnas följande: liten ädellav (starkt hotad, EN),
pulverädellav (sårbar, VU) och bokporlav (akut hotad, CR). Tidigare har även askvårtlav (starkt
hotad, EN), orangepudrad klotterlav, lamellsnäcka och mindre hackspett (alla nära hotade, NT)
samt stenknäck noterats.
De rödlistade arterna är främst knutna till bokskogen i branterna, i någon mån även till områdets
källdråg och bäckar. Vissa av de rödlistade arterna är ganska talrika, bokvårtlaven finns t.ex. på
fler än hundra träd, medan andra är inskränkta till ett eller några få träd. Utöver de rödlistade
arterna finns i området ett stort antal s.k. signalarter, arter som indikerar att området har högt
naturvärde, och andra mer eller mindre sällsynta arter. Bokskogarna i området används i viss
utsträckning av allmänheten som strövområde. För botanister och andra naturintresserade
utnyttjas området ofta som exkursionsmål.
Höjdplatån söder om Gullbringa utgjorde fram till slutet av 1800-talet till större delen ett
trädfattigt, betat ljunghedslandskap. I de skogsbestånd som därefter vuxit upp finns dock många
inväxta, äldre träd och småbestånd från betesperioden. I några av bestånden inom reservatet har
gallring utförts under senare decennier. De mest orörda partierna återfinns i de svårtillgängliga
rasbranterna. Odlingsmarken i anslutning till bokbestånden nyttjas sedan 1960-talet som golfbana.
Hela Natura 2000-området är skyddat som naturreservat, Gullbringa, och ingår i
riksintresseområdet Hakefjorden, Marstrandsfjorden, Sälöfjorden. I lövskogsinventeringen
klassades bokskogarna ha högsta naturvärdet, klass 1, och det mesta av skogarna i de tre
delområdena utgör också nyckelbiotop. I det västligaste delområdet finns högst upp på berget en
övertovad stensättning från bronsåldern/järnåldern.
Utvecklingsmark: I det sydöstra delområdet finns ett ganska stor område med lite yngre bokskog
som med tiden och med fri utveckling kan utvecklas till fullgod Natura 2000-naturtyp,
näringsfattig bokskog. Fältskikt saknas nästan helt och marken täcks av ett förnalager av döda
boklöv. Området genomkorsas av en bäck och en mindre grusväg. Arealen utvecklingsmark med
bevarandemålet näringsfattig bokskog är ca 2 ha.
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Bevarandemål
Bevara lövskogarnas orördhet och de biologiska värden som betingas av bland annat områdets
orördhet.
Vad kan påverka negativt
Följande är exempel på sådant som skulle kunna påverka området negativt. Hoten är dock
reglerade av reservatsföreskrifterna och utgör därför inga reella hot:
- Uppförande av byggnader, vägar och annan exploatering.
- Avverkning av lövträd, röjning och plantering av skog.
- Bortförande av död ved.
- Täktverksamhet.
- Kemisk och biologisk bekämpning.
- Kalkning och gödning.
- Införande av främmande växt- och djurarter.
- Framförande av motordrivet fordon.
- Insamling av växter, vedsvamp, lav eller mossa.
Andra, generella hot:
- Gallring/borttagning av bl.a. ung bok i brynmiljöver mellan bokskog och golfbana försämrar
brynets biologiska funktioner för bl.a. insekter, fåglar och groddjur och minskar brynets
möjlighet att behålla den luftfuktighet som de äldre bokarnas epifytflora behöver.
- Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga
epifytfloran av lavar och svampar.
- Ett ökat kvävenedfall som kan förändra artsammansättningen bland epifyter och i fältskikt. I
delar av landet kan även sur nederbörd påverka förutsättningarna för många arter.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.
Befintligt skydd:
- Området är skyddat som naturreservat, Gullbringa.
Skötsel:
- Skötsel i enlighet med naturreservatets skötselplan. Detta innebär fri utveckling för skogen med
undantag av eventuell röjning av invandrande gran.
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:
9110 - Näringsfattig bokskog
Areal: 13 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 6,65 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsfattig bokskog täcker så gott som hela det västra delområdet förutom höjdområdet i den
centrala delen som utgörs av tall-blandskog. Delområdet är mestadels sluttande eller kuperat
med klena till mellangrova bokar, fältskikt saknas mestadels och marken täcks till största delen
av ett förnalager bestående av torra, äldre boklöv. Ställvis finns äldre, ganska grova bokar,
inslag av björk samt även blåbär, vitsippor och harsyra. Död ved finns mestadels som nedfallna
grövre och klenare grenar, på vissa håll finns stående döda träd samt lågor. Mängden död ved
varierar från att vara riklig på vissa ställen till att nästan helt saknas i andra. Bokskogen
genomkorsas av ett mindre vattendrag som grävt sig ner och bildat en vacker, mindre dalgång.
På ett ställe i skogens västra del flyter vattendraget ut och bildar en mindre sjö/vattensamling.
De för naturtypen karakteristiska arterna blåbär och harsyra förekommer sparsamt i området.
Förekomsten av typiska arter (kärlväxter, mossor och lavar) är dåligt känd.
Utvecklingsmark: I det sydöstra delområdet finns lite yngre bokskog som med tiden och med
fri utveckling kan utvecklas till fullgod Natura 2000-naturtyp, näringsfattig bokskog. Fältskikt
saknas nästan helt och marken täcks av ett förnalager av döda boklöv. Arealen utvecklingsmark
med bevarandemålet näringsfattig bokskog är ca 2 ha.
Generell beskrivning av naturtypen: Bokskog på sur podsolerad jord som är torr till frisk.
Trädskiktets kronträckningsgrad är mellan 30 - 100% och bok utgör minst 50%. Inslag av
andra trädslag kan förekomma. Skogen ska vara eller i nära framtid kunna bli naturskog och
vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Gamla träd, död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen ska finnas. Fältskiktet saknas helt eller är glest med
kruståtel, vitfryle, örnbräken och blåbär. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt
nedbrutna boklöv. En väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar kan förekomma.
Typiska arter: fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, lunglav, bokkantlav,
skriftklotterlav, havstulpanlav m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig bokskog (9110) ska vara minst 6,65 ha.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer,
t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning,
liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp eller stormfällning ska påverka
dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier
förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Det
ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bok,
allmänt-rikligt förekommande. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande
strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador och håligheter, levande
träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd.
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Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt gamla och
värdefulla träd i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas.
Typiska lavar och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Förutom de hot som redovisas i bevarandeplanens första del under rubriken "Vad kan påverka
negativt" utgör även följade sådant som skulle kunna påverka naturtypen negativt:
- Konkurrens från gran eller andra främmande trädslag.
- Brist på större sammanhängande bokskogar försvårar för arter knutna till naturtypen att
bibehålla stabila popultaioner. Fragmentering av skogar innebär att skogsbestånden blir alltför
isolerade i landskapet.
- Läckage av bekämpningsmedel och gödning från omkringliggande jordbruksmarker/golfbana
kan ha en negativ inverkan i brynzoner.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och
förekommer ofta i bara några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte
får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning
och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden
Bevarandeåtgärder
- Prioriterad skötsel är bortröjning av invandrande eller planterad gran och främmande trädslag.
I övrigt lämnas det mesta av naturtypen till fri utveckling, då bok är en konkurrenskraftig
sekundärart. Detta gäller framförallt områden med höga naturvärden avseende
naturskogsartade förhållanden, gamla träd, flerskiktning, orördhet, död ved och relevanta
rödlistade arter m.m.
- Eventuellt förekommande vidkroniga träd som tidigare stått öppet kan behöva röjas fram
försiktigt.
- Inventering av naturtypens mossor, lavar och kärlväxter är önskvärd för att få bättre kunskap
om förekomsten av typiska arter.
Bevarandetillstånd
Naturtypen bedöms vara icke fullgod. Mängden död ved samt gamla träd är ännu inte
tillräckligt stor för att naturtypen ska ha gynnsamt bevarandetillstånd. Förekomsten av typiska
arter är dåligt känd (2018). Beståndet saknar vissa strukturer för att nå upp till
naturskogskaraktär. Om bokskogen tillåts utvecklas fritt kommer den att på sikt uppnå
naturskogskaraktär och därmed gynnsamt tillstånd.
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9130 - Näringsrik bokskog
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 4,46 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsrik bokskog förekommer i smala och långsträckta delar av både det nordöstra och
sydöstra delområdet. Den finns i mer näringsrika områden ner mot övergången till åkermark
(golfbana) och blir gradvis näringsfattigare högre upp på höjderna. Intressantast är skogen och
brynmiljön i det nordöstra delområdet där förhållandevis många grova och gamla bokar växer
på den planare marken mellan det mycket branta och blockrika berget och golfbanan. På
stående träd och block, sten och bergväggar finns på många ställen en mossfäll, på marken en
del gräs, vitsippor och andra kärlväxter. Bokarna har i många fall en rik och ovanlig lavflora.
Mängden död ved är relativt sparsam. Under inventeringar 2008 och 2017 har följande lavar
och svampar noterats: bokporlav (akut hotad, CR), liten ädellav (starkt hotad, EN), kortskaftad
parasitspik, rosa lundlav och skillerticka (alla sårbara,VU), bokvårtlav, lunglav, stiftklotterlav
och bokkantlav (alla nära hotade, NT) samt de livskraftiga arterna kraterlav och olivklotterlav.
Rödlistningskategorier enligt 2015 års rödlista. Av dessa arter är rosa lundlav, bokkantlav,
lunglav och bokvårtlav typiska arter för naturtypen.
Stora långsträcka områden i det sydöstra delområdet består av bokskog. Området är starkt
kuperat med lodytor som vetter åt norr. Skogen är här till viss del även näringsfattig och
gränsdragningen mellan de båda naturtyperna är tveksam och svår att dra. I mera solbelysta
delar förkommer ett fältskikt bestående av vitsippor, harsyra, ung bok samt mossor på gamla
träd, block, sten och berg. Längs den norra kanten står en del ganska grova bokar nedanför den
branta bergväggen. Bokskog förekommer sedan även på höjdområdet och ner i en kil mot
sydväst. Mängden död ved varierar men är över lag relativt sparsam. Förekomsten av typiska
arter är dåligt känd i detta bokskogsområde.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark
som är torr - frisk. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30 - 100% och bok utgör minst 50% av
grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag
kan förekomma i boreonemoral zon men saknas normalt i nemoral zon. Skogen ska vara, eller i
en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper
och strukturer. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska
finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan
även områden i yngre successionsstadier ingå. Områden med stor artrikedom med avseende på
rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik bokskog även om ett
naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Fältskiktet domineras av
örter och gräs och har relativt stor förekomst av lundarter. Det är gott om vårblommande arter.
Skogar med lång kontinuitet har en väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Typiska arter är bland annat: Skogsbingel, hässlebrodd, storrams, lundarv,
ramslök, liten och grov baronmossa, fällmossa, platt och grov fjädermossa, trädporella, krusig
ulota, lunglav, grynig filtlav, skriftklotterlav, havstulpanlav och bokoxe.
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.
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Bevarandemål
Arealen Näringsrik bokskog ska vara minst 4,46 ha.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer,
t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning,
liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp eller stormfällning ska påverka
dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier
förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Det
ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bok,
allmänt-rikligt förekommande; ek, enstaka. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador och håligheter,
levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende
träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt gamla
och värdefulla träd i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte
finnas. Typiska arter av lavar, mossor och kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Förutom de hot som redovisas i bevarandeplanens första del under rubriken "Vad kan påverka
negativt" utgör även följade sådant som skulle kunna påverka naturtypen negativt:
- Konkurrens från gran eller från andra främmande trädslag.
- Brist på större sammanhängande bokskogar försvårar för arter knutna till naturtypen att
bibehålla stabila popultaioner. Fragmentering av skogar innebär att skogsbestånden blir alltför
isolerade i landskapet.
- Läckage av bekämpningsmedel och gödning från omkringliggande jordbruksmarker/golfbana
kan ha en negativ inverkan i brynzoner.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och
förekommer ofta i bara några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte
får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning
och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden
Bevarandeåtgärder
- Prioriterad skötsel är bortröjning av eventuell invandrande gran och främmande trädslag. I
övrigt lämnas naturtypen till fri utveckling, då bok är en konkurrenskraftig sekundärart. Det
gäller främst områden med höga naturvärden avseende på naturskogsartade förhållanden,
gamla träd, flerskiktning, orördhet, död ved och relevanta rödlistade arter m.m.
- Vidkroniga träd som tidigare stått öppet kan behöva friställas försiktigt.
- Inventering av naturtypens mossor, lavar och kärlväxter är önskvärd i det sydöstra delområdet
för att få bättre kunskap om förekomsten av typiska arter. I det nordöstra delområdet är det
önskvärt med en inventering av mossor och kärlväxter.
Bevarandetillstånd
Den sammanvägda bedömningen av områdets näringsrika bokskogar är att bevarandetillståndet
inte är gynnsamt. Bokskogen i det noröstra delområdet är med beaktande av den rika
förekomsten av epifytiska lavar och många gamla och grova träd fullgod naturtyp. I det större
beståndet, i det sydöstra delområdet, är dock mängden död ved och gamla träd inte tillräckligt
stor för att bevarandetillståndet ska vara gynnsamt. Skogen saknar vissa naturskogskaraktärer
och förekomsten av typiska arter är dåligt känd (2018). Om bokskogen tillåts utvecklas fritt
kommer den att på sikt uppnå naturskogskaraktär och därmed gynnsamt tillstånd.
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9190 - Näringsfattig ekskog
Areal: 6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsfattig ekskog finns i Natura 2000-områdets sydöstra delområde, i den östra delen.
Området med ekskog är kuperat och sträcker sig från den lägre marknivån på norra sidan i ett
stråk upp över höjden och över till delområdets södra sida. Skogen består av glest stående,
knotiga och ganska klena ekar. Ekarna har ett senvuxet utseende och är relativt låga. Ekskogen
har inslag av tall och ung bok. Mängden död ved är relativt stor. Området är bergigt och i
fältskiktet finns bland annat mycket blåbär samt några olika kärlväxtarter. Förekomsten av
typiska arter av lavar och svampar är dåligt känd.
Generell beskrivning av naturtypen: Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade
jordar och morän som är torr - frisk, i vissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan
30 - 100% och domineras av ek. Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så
kallad krattekskog. Skogen ska vara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska
finnas gamla träd, död ved och skogen ska vara i ett sent eller relativt sent successionsstadium.
Ostörd hydrologi och naturlig näringsfattig status är viktigt för naturtypen. Skogen ska i första
hand lämnas för fri utveckling men det kan ibland vara nödvändigt att göra kompenserande
åtgärder som exempelvis friställning av gamla spärrgreniga ekar för att förlänga livslängden
samt luckhuggning för att gynna ekföryngring. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter är
murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa, guldlockmossa, trädporella, glansfläck, rostfläck,
almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav, rutskinn, ekskinn m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig ekskog ska vara minst 1,7 ha.
Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga
naturliga processer, t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp,
översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och
näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ek ska dominera skogen. Det ska finnas gamla
ekar och föryngring av ek som efterträdare till de gamla träden. Trädskiktet ska vara olikåldrigt
och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador
och håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående
döda eller döende träd. Gran och bok ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt
gamla och värdefulla träd i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska
inte finnas. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar ska förekomma tämligen
allmänt.
Negativ påverkan
Förutom de hot som redovisas i bevarandeplanens första del under rubriken "Vad kan påverka
negativt" utgör även följade sådant som skulle kunna påverka naturtypen negativt:
- Konkurrens från framför allt bok men även gran och främmande trädslag.
- Brist på större sammanhängande ekskogar försvårar för arter knutna till naturtypen att
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bibehålla stabila popultaioner. Fragmentering av skogar innebär att skogsbestånden blir alltför
isolerade i landskapet.
- Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och
naturmiljön förändras.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och
förekommer ofta i bara några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte
får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen, översvämning
och utbrott av vissa skadeorganismer.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden
Bevarandeåtgärder
- Skötsel i enlighet med naturreservatets skötselplan d.v.s. i huvudsak fri utveckling samt vid
behov röjning av invandrande gran.
- Inväxande ung bok och gran bör hållas efter. Eventuella avverkningar bör vara
naturvårdsinriktade med försiktig plockhuggning.
Bevarandetillstånd
Naturtypen bedöms har gynnsamt bevarandetillstånd.
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Karta 1. Västra delområdet.
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Karta 2. Nordöstra och sydöstra delområdena.
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