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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 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
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.

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
SE0530145 Valdalsbergen
Kommun: Lilla Edet
Områdets totala areal: 95,8 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-17
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20
Markägarförhållanden:
Statligt ägt
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2001-06-01, 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:
3160 - Myrsjöar
3260 - Mindre vattendrag
7140 - Öppna mossar och kärr
7230 - Rikkärr
9010 - Taiga
9050 - Näringsrik granskog
9180 - Ädellövskog i branter
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
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tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Valdalsbergen är syftet främst att bevara
områdets värdefulla naturtyper i form av olika skogsmiljöer och våtmarker så att fåglar, mossor
och andra arter har en bra förutsättning att fortleva i livskraftiga populationer i dessa miljöer.
Prioriterade naturtyper är taiga, näringsrik granskog, näringsfattig ekskog, skogbevuxen myr och
rikkärr (källkärr med rikkärrsvegetation). Prioriterad art för området är grön sköldmossa.
Motivering: Området hyser för trakten orörda gammelskogar av naturskogskaraktär med
karaktäristisk och artrik flora och fauna. Stora delar av arealerna är klassade som nyckelbiotoper.
Skogen och våtmarkerna är mycket varierad med ett flertal naturtyper (taiga av olika typer,
näringsrik granskog, näringsfattig ekskog, öppna mossar och kärr, skogbevuxen myr och rikkärr).
Skogarna och myrarna är livsmiljöer för ett flertal hotade och sällsynta arter.
Prioriterade åtgärder: Skogen ska i första hand tillåtas att utvecklas fritt och formas av naturliga
processer. Eventuellt kan åtgärder för att säkerställa kontinuerlig tillgång av död ved vara
nödvändigt för att upprätthålla livsmiljöer för grön sköldmossa i området, samt att röjning av
gran kan behöva göras i bestånden med näringsfattig ekskog om granen riskerar att konkurrera ut
eken. Eventuella diken med avvattnande effekt på områdets skogar och våtmarker ska åtgärdas.
Underhåll av skogsvägen som gränsar till området i väster bör ske med försiktighet så att
hydrologin i angränsande skog och källmiljöer inte påverkas negativt.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Valdalsbergen är beläget i Lilla Edets kommun, cirka 4 km NNV om
Hjärtums kyrka. Området är naturreservat och riksintresse för naturvård. Den sydvästra delen
ingår i område av riksintresse för kulturminnesvården, Bredfjället.
Området är starkt kuperat med markanta bergsbranter genomdragna av skarpa dalgångar. En
urbergsplatå sträcker sig västerut i området. Den genomskärs av den branta dalgången Valdalen
som sträcker sig 3 km in i området. De markanta bergsbranterna mot sydväst möter den
uppodlade Götaälvdalen. Berggrunden domineras av gnejsig granit, granodiortit samt partier med
mikroklinögon. I dalgången vid Valdalsbäcken finns mylonit och skalavlagringar till följd av att
området befunnit sig under högsta kustlinjen, vilket bidrar till kalkgynnad flora i delar av
området.
I området finns en stor variation av naturmiljöer såsom kärr, sumpskogar, mossar, sjöar och
vattendrag. Platån och branterna är idag skogsklädda. Fram till senare delen av 1800-talet var
dock stora delar av Bredfjället skoglöst, vilket betyder att många skogsbestånd idag utgörs av
den första nya skogsgenerationen. Generellt är skogen i och kring området påverkat av
skogsbruk, men det finns vissa bestånd med relativt opåverkad skog kvar. I Valdalsbergen
varierar skogsbeståndens ålder generellt mellan 100 och 150 år. Men det finns partier med
betydligt äldre skog, speciellt i branterna.
Skogen i området domineras av naturskogsartad skog och spår från mänsklig påverkan är i de
flesta bestånd liten. Den näringsfattiga platån är främst bevuxen med torra-friska barrskogar där
tallen är dominerande, inslag av gran ökar på fuktigare partier. På platån finns även typisk
hällmarkstallskog, tallmosse och små sjöar. Mot branterna ökar ekinslaget och övergår till
ekdominerade skogsbestånd längre ned i branterna. I några bäckdalar uppträder näringsrik
granskog och sumpskog. I dalgången vid Valdalsbäcken förekommer en mosaik av näringsrik
granskog och blandsumpskog med inslag av källkärr med rikkärrsvegetation.
Av de arter som är beroende av naturmiljöerna i området finns ett flertal rödlistade arter, vilka är
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hotade eller sällsynta. De utgörs av kärlväxter, lavar, mossor, svampar och fåglar. Några exempel
på arter är blylav, ädellav och blåtryffel (påträffad 2002 i den äldre grandominerade skogen).
Sumpskogarna och kärren vid Valdalsbäcken är artrika med arter som t.ex. kalkkammossa,
dunmossa, gräsull och tagelsäv. Även ekskogen är artrik med t. ex blåsippa, vippärt och
skogsvicker. I den näringsrika granskogen finns ovanliga arter som tandrot, sårläka och
skogssvingel. I sumpmarker finns kattfotslav, vippärt och skogsvicker. Området hyser ett flertal
Natura 2000-fågelarter knutna till de olika miljöer i området, t.ex. nattskärra (glesa hedartade
skogar och hällmarker), orre (öppna myrar) samt tjäder (stora skogar med förekomst av gamla
skogsbestånd). Även Natura 2000-arten grön sköldmossa finns i området och är utpekad som
prioriterad art för området.
Vad kan påverka negativt
Området är skyddat som naturreservat. Föreskrifterna inom naturreservatet innebär att de stora
hoten i form av skogsbruk, markavvattning, täktverksamhet, bebyggelse och vägdragning i
området är förbjudna. Det finns dock fortfarande faktorer som kan utgöra hot mot de utpekade
naturtyperna och arten i området. Dessa faktorer sammanfattas nedan:
-Brist på död ved kan vara ett hot mot grön sköldmossa men även andra arter som är beroende
av död ved i olika former. Hit hör många mossor, lavar, svampar och insekter.
- Förändrad hydrologi till följd av skogsbruk, underhåll av angränsande väg eller andra
verksamheter/åtgärder i angränsande mark.
- Igenväxning av rikkärrsmiljöer. Detta kan bero på uteblivna naturliga störningar, tidigare
upphörd hävd eller naturlig succession.
-Ökad etablering av gran i den näringsfattiga ekskogen, vilket kan leda till att eken minskar i
bestånden.
-Luftföroreningar i form av kvävenedfall och försurning kan påverka naturtypernas
karaktäristiska vegetationssammansättning negativt. Samt att känsliga arter bland exempelvis
mossor, svampar och lavar kan ta skada.
Se vidare listade faktorer under rubriken ”vad kan påverka negativt”, under respektive naturtyp.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler
-Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura
2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000området. 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).
-Områd omfattas av föreskrifterna och skötselplanen till Valdalsbergens naturreservat. Beslutat
2001-01-05.
-Området ligger inom riksintresse för naturvård, NRO Bredfjället–Väktorområdet. Beslutat
2000-02-07.
-Alla orkidé samt grön sköldmossa är fridlysta, vilket innebär att det både är förbjudet att
plocka och att gräva upp arterna.
-Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
Skydd
Området är skyddat som naturrerervat. Ytterligare skydd bedöms inte vara nödvändigt.
Skötselplanen kan behöva revideras då det står att hela området ska lämnas för fri utveckling och
vissa skötselinsatser kan vara nödvändiga för att nå gynnsamt bevarandetillstånd för utpekade
naturtyper och art.
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Skötsel
-Skogen bör i första hand lämnas för fri utveckling. Vid behov kan skapande av död ved vara
nödvändigt för att säkerställa kontinuitet av död ved för grön sköldmossa. Röjning kan även vara
nödvändigt i ekbestånden om granen riskerar att konkurrera ut eken.
- Eventuella diken med avvattnande effekt på utpekade naturtyper bör läggas igen alternativt
tillåtas att växa igen om det bedöms vara mer lämpligt.
Se vidare 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:

3160 - Myrsjöar
Areal: 1,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inventering av områdets sjöar har visat att de inte uppfyller kriterierna för naturtypen myrsjöar.
Länsstyrelsen föreslår att naturtypen rapporteras bort från området då nästa
uppdateringstillfälle ges.
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3260 - Mindre vattendrag
Areal: 0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Områdets vattendrag uppfyller inte kriterierna för naturtypen mindre vattendrag. Länsstyrelsen
föreslår att naturtypen rapporteras bort från området då nästa uppdateringstillfälle ges.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 3,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,9 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I området finns ett flertal små öppna alternativt glest trädbevuxna mossar och kärr. Myrarna
ligger inbäddade i skogsmarken samt längs vattendrag i området. Flera av myrarna är så små
att de inte är utritade på naturtypskartan (bilaga 2), vilket också är en förklaring till att
naturtypsarealen har minskat sedan förra bevarandeplanen skrevs 2005. Kunskapen om
myrarna är bristfällig, men inga ingrepp såsom diken är kända idag. Kännedom om typiska
arter saknas.
Naturtypen beskrivs generellt som 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. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att
naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. 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.
Exempel på typiska arter för naturtypen är nålstarr, vitstarr, Jungfru Marie nycklar,
sileshårsarterna, kärrull, vattenklöver, myrlilja, vitag, tuvsäv, stor skedmossa (intermediära
kärr), björnvitmossa, sotvitmossa och drågvitmossa.
Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi och hydrokemi, ökad näringstillförsel, 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 0,9 hektar. Här ska finnas både svagt
välvda mossar och kärr, ibland är övergången mellan mosse och kärr flytande eller
mosaikartad. Våtmarkens hydrologi ska vara ostörd och 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. Våtmarkerna ska vara öppna (< 30 %
täckningsgrad), mindre grupper av träd och buskar, alternativt ett glest trädskikt kan dock
förekomma och övergången till skog bevuxen myr och angränsande skogsmark kan vara
flytande. Bottenskiktet ska domineras av vitmossor. Typiska arter av mossor ska förekomma
rikligt medan förekomsten av typiska kärlväxter ska vara allmän.
Negativ påverkan
Valdalsbergens öppna myrar är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom
bildandet av Valdalsbergens naturreservat. De största hoten i form av markavvattnande
åtgärder, skogsbruksåtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets
föreskrifter.
Faktorer som generellt kan påverka naturtypen negativt är:
-Nya men även äldre befintliga ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande
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åtgärder liksom dämning av vattendrag kan påver naturtypens hydrologi och hydrokemi på ett
negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt
torvnedbrytning.
-Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan skada hydrologin
och/eller hydrokemin i området. Även underhåll av befintliga vägar kan medföra negativ
påverkan på hydrologin och hydrokemin.
-Skogsbruk och andra verksamhet som innebär att närliggande fastmark avverkas kan
innebära att näringsämnen läcker ut på myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.
-Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada
myren, speciellt mycket blöta partier. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan
skada myrens vegetation samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i myrarna ger drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska
substanser i habitatets närhet kan också skada myrarna genom luftburen deposition eller
genom transport med tillrinnande vatten.
-Torvbrytning; vilket skadar både myrens naturliga strukturer och dess hydrologiska och
hydrokemiska egenskaper och därmed livsmiljön för myrarnas karaktäristiska vegetation.
-Ändrad markanvändning kan direkt eller indirekt förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
-Kvävenedfall kan också medföra en negativ påverkan genom att myrarnas
vegetationssammansättning förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen
gräs, buskar och träd ökar.
Bevarandeåtgärder
Myrarna är skyddade genom bildandet av Valdalsbergets naturreservat, vilket förbjuder de
flesta faktorer som kan utgöra hot mot naturtypen. Inga diken eller andra verksamheter som
kan påverka myrarnas hydrologi är kända. Vid eventuell förekomst av diken eller andra
verksamheter som påverkar myrarnas hydrologi eller hydrokemi negativt bör dessa åtgärdas.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för myrarna är troligen gynnsamt, men ytterligare inventering krävs för att
bekräfta bevarandetillståndet.
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7230 - Rikkärr
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I dalgången vid Valdalsbäcken finns grönstensstråk och skalgrusförande avlagringar i marken.
Dessa pH-höjande mineraler utgör grunden för dalens rikkärrsflora. Intill Valdalsbäcken ligger
Valdalskärret, här finns flera små källpåverkade medelrikkärr. Valdalskärret består av en
mosaik av blandsumpskog och näringsrik granskog med inslag av källor och källkär med
rikkärrsvegetation. På naturtypskartan (bilaga 2) finns några källkärr markerade som punkter,
men ytterligare källor och källkärr finns i närheten av dessa punkter. Arealen rikkärr/källkärr är
svår att beräkna då naturtypen är mycket svår att avgränsa. Efter fältbesök 2017 uppskattas
arealen till ca 0,5 hektar.
Källorna och källkärren med rikkärrsvegetation finns i sluttningen mellan den angränsande
skogsvägen i väst och Valdalsbäcken. Källkärren består av fast- och mjukmattor samt mindre
ytor med öppet vatten och bar torv. Vass saknars i källkärren men finns i större bestånd längs
vissa delar av bäcken. I källkärren finns typiska kärlväxtarter som tätört, vildlin, gräsull,
knagglestarr, ängstarr, tagelsäv och nålstarr. Mossfloran är mycket artrik med exempelvis
förekomster av de typiska mossarterna kamtuffmossa, myruddmossa, fetbålmossa och
källmossa. Karaktärsarten purpurvitmossa förekommer allmänt-rikligt. Dunmossa
förekommer rikligt vid vissa källor. På den fuktiga veden i och intill kärret finns flera ovanliga
vedlevande mossor som t.ex. grön sköldmossa, stubbtrådmossa, vedtrappmossa och
kornknutmossa.
Naturtypen rikkärr beskrivs generellt som artrika myrar med hög halt av mineraler och ett högt
pH, ofta pH 6-8. Kärren kan förekomma friliggande i skog eller öppen mark eller som laggkärr
vid mossar, som element i sträng-flarkkärr, blandmyrar och aapamyrar. Rikkärr finns även i
kanterna av kalkrika och näringsfattiga sjöar, vid kusten, eller i anslutning till källor. Kärren
har en mycket speciell flora och fauna som varierar med t.ex. krontäckningsgrad, kalkhalt och
näringsförhållanden. Här finns många specialiserade arter, varav många är hotade. Rikkärrens
bottenskikt domineras ofta av så kallade brunmossor, men förekomst av vitmossor är också
vanligt. Många rikkärr är rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i kalkhaltiga
marker. Rikkärren kan variera från helt öppna till trädklädda samt att vissa är naturligt öppna,
medan andra är beroende av röjning, slåtter eller bete. Naturlig hydrologi och hydrokemi är
viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland
förekomma. Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd för att inte växa igen och
övergå till sumpskog. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen
ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Exempel på typiska arter i rikkärr är: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, tagelstarr,
ängsstarr, nålstarr, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, snip, tagelsäv, tätört, slåtterblomma,
ängsnycklar, fetbålmossa, myruddmossa, kalkkällmossa, kamtuffmossa, klotuffmossa,
korvskorpmossa, källtuffmossa, nordtuffmossa, röd skorpionmossa och späd skorpionmossa.
Rikkärr är känsliga för förändrad hydrologi och hydrokemi, ökad näringstillförsel,
igenväxning, försurning och störning av myrens torvbildning samt fragmentering och
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Rikkärr (7230)/källkärr med rikkärrsvegetation ska vara minst 0,5 hektar. Kärrens
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hydrologi ska vara ostörd och 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. Kärren ska vara tydligt påverkade av framspringande källvatten.
Kärren ska vara öppna alternativt vara glest bevuxna med träd och buskar. Täta bestånd av
vass, älgört eller annan högvuxen igenväxningsvegetation ska inte förekomma. Brunmossor
förekommer allmänt till rikligt, men förekomst av vitmossor (framför allt purpurvitmossa) är
också vanligt förekommande och kan variera inom och mellan kärren. Typiska arter av mossor
ska förekomma rikligt och förekomsten av typiska kärlväxter ska vara allmän till riklig.
Arealen rikkärr är svår att beräkna då källkärrren med rikkärrsvegetation förekommer som
fläckar i en mosaik av sumpskog och näringsrik granskog. En sammanlagd areal på 0,5 ha
bedöms som en rimlig uppskattning.
Negativ påverkan
De största hoten mot rikkärren är förändrade hydrologiska förhållanden samt igenväxning.
Igenväxningen kan bero på upphörd hävd, uteblivna naturliga störningar, näringsläckage från
intilliggande mark och/eller kvävenedfall eller på naturlig succession av kärren. Källkärren vid
Valdalsbergen hålls idag till stor del öppna genom framspringande källvatten samt
luckbildningar då angränsande träd åldras och faller omkull.
Se även listade faktorer under rubriken "negativ påverkan" för naturtypen öppna mossar och
kärr (7140).
Bevarandeåtgärder
Valdalsbergens rikkärr är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom bildandet av
Valdalsbergens naturreservat. De stor hoten i form av markavvattnande åtgärder,
skogsbruksåtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets föreskrifter. Det
största hotet idag bedöms vara förändrad hydrologi till följd av underhåll av angränsande väg
samt skogsbruk i uppströms liggande skog.
Rikkärren bedöms inte vara i behov av skötselåtgärder. Rikkärren hålls mer eller mindre öppna
till följd av framspringande källvatten samt luckbildningar då angränsande träd åldras och
faller omkull. Eventuellt kommer rikkärrren på sikt att övergå till taiga sumpskog med inslag
av rikkärrsvegetation.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för källkärren med rikkärrsvegetation bedöms vara gynnsamt.
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9010 - Taiga
Areal: 66,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 50,9 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
På Bredfjället, där Valdalsbergen ligger, finns några större områden med relativt opåverkad
gammelskog. På torra marker domineras naturskogen i huvudsak av tall av olika åldrar. Här
finns inslag av mycket gamla tallar. Där marken är fuktigare är gran vanligare. Fram till senare
delen av 1800-talet finns uppgifter om att Bredfjället till stor del har varit skogslöst, dagens
skog utgör därför ofta första nya skogsgenerationen. Dimensionshuggningar finns dock
dokumenterade från 1920-talet. De flesta skogsbestånden på Valdalsbergen är mellan 100-150
år, de svårbrukade bestånden i branterna är ofta äldre.
På höjdområdet norr om Valdalsbäcken finns ganska stora arealer med talldominerade bestånd.
Skogen är olikåldrig med många tallar av hög ålder. I fältskiktet dominerar ljung och lingon
med lavar som t.ex. islandslav. Nästan inga spår av mänsklig påverkan kan ses och bestånden
ger ett orört intryck. Grandominerade skogar, både sumpskogar och torrare skogar, finns i hela
området. De finns i de övre delarna av sluttningarna, i mindre svackor samt på sluttningar uppe
på bergsplatån. Fältskiktet domineras i vissa delar av blåbär och andra delar av mossor där stor
kvastmossa är vanligt förekommande. I kantzoner mot våtmarker finns ofta en bård där blåtåtel
dominerar och ibland stora kuddar av levermossa. Lavar som förekommer är exempelvis
gammelgranslav, blodlav, grynig nållav, grynig filtlav, lunglav, västlig njurlav, kattfotslav och
hållav. På lågor finns rikligt med långfliksmossor och levermossor som hårflikmossa,
jordtrådmossa, pigglummermossa, vedtrappmossa och sågskapania. År 2002 hittades den
hotade blåtryffeln i området. Förekomsten av död ved varierar från måttlig till sparsamt över
området.
Kring Korshällevattnet finns två större områden med skogsbestånd som har större spår av
skogsbruk än övriga bestånd i området. Dessa bestånd bedöms dock ha potential på på sikt,
genom fri utveckling och i takt med att skogen åldras, utvecklas taiga och har därför klassats
som utvecklingsmark. Detta är en anledning till att arealen idag (2017) är lägre än tidigare
inrapporterad areal, en annan anledning till den lägre arealen är att viss del av tidigare taiga har
klassats som näringsrik granskog eller näringsfattig ekskog.
Exempel på dokumenterade typiska arter i Valdalsbergets taiga är: vedtrappmossa, grynig
filtlav, lunglav, kattfotslav, västlig njurlav och orange taggsvamp.
Naturtypen taiga förekommer på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik mark i borealboreonemoral zon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och utgörs av gran, tall, björk, asp,
rönn och sälg. Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält och stormfällningar.
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog och den ska befinna sig i
ett sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de
aktuella trädslagen. Många av skogarna i den boreala zonen ligger i trakter som är präglade av
brand och hyser flera arter som är beroende av återkommande bränder för att överleva.
Exempel på typiska arter i taiga är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola,
grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav,
kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, rosenticka,
koralltaggsvamp, ullticka, tallticka och rynkskinn.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
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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 50,9 hektar. Småskaliga naturliga processer, t.ex.
åldrande, avdöende och omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande
störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens
dynamik och struktur. Tall ska prägla skogsbestånden i de torrare och högre belägna delarna av
området medan gran ska prägla skogen i de friska och fuktiga delarna av området. Inslag av
lövträd, såväl ädellöv (främst ek) som triviallövträd, ska förekomma allmänt i bestånden men
det kan variera över området. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Hydrologi och
markens näringsstatus ska vara ostörd och naturlig. Skogsbestånden ska ha ingen eller endast
lite mänsklig påverkan.
Det ska finnas följande strukturer/substrat: gamla träd (rikligt förekommande); död ved i olika
former inklusive levande träd med döda träddelar (allmänt-rikligt förekommande). För landet
och naturtypen främmande trädarter ska inte finnas i området t.ex. contorta tall. Förekomsten
av typiska arter mossor, lavar och fåglar ska vara till tämligen allmän.
Negativ påverkan
Valdalsbergens skogar är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom bildandet av
Valdalsbergens naturreservat. De största hoten i form av skogsbruksåtgärder, markavvattnande
åtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets föreskrifter. Uteblivna
naturliga störningar som exempelvis bränder kan dock vara ett hot även om området är skyddat
som naturrerervat. Vissa delar av taigan, framförallt den talldominerade skogen är sannolikt
påverkad av tidigare bränder i området.
Generellt hotas naturtypen av:
- Olika former av skogsbruk, i eller i direkt anslutning till naturtypen. Skogsbruk i taiga skadar
naturtypens strukturer och förutsättningarna för de typiska arterna. Uttag av träd leder till att
träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är negativt för naturtypen.
Avverkning i angränsande skog kan även innebära näringsläckage med förändrad
artsammanstättning som följd samt att körning med skogsmaskiner eller andra tunga fordon
kan påverka hydrologin negativt.
- Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
- Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka hydrologin negativt.
- Fragmentering, exempelvis genom vägdragning, uppförande av byggnader eller på annat sätt
ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli för stort så att
de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de olika
bestånden.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
- Kvävenedfall kan skapa eutrofiering och leda till oönskade förändringar av
artsammansättning.
- Sur nederbörd kan påverka känsliga arter negativt, speciellt bland mossor, lavar och svampar.
Bevarandeåtgärder
Taigan är skyddade genom bildandet av Valdalsbergens naturreservat, vilket förbjuder de
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flesta faktorer som kan utgöra hot mot naturtypen. Taiga bestånden bör i huvudsak lämnas för
fri utveckling. Beroende på brandhistoriken i området skulle eventuellt naturvårdsbränning
kunna vara aktuellt samt att det eventuellt kan vara behov av nyskapande av död ved för att
tillgodose livsmiljöer för grön sköldmossa.
Bevarandetillstånd
Sett till hela arealen taiga i området uppfyller inte naturtypen kraven på gynnsamt tillstånd.
Beståndsåldern och förekomsten av gamla träd är i vissa bestånd för låg. Förekomsten av död
ved är generellt också för låg i området. På sikt, genom fri utveckling och åldrande, bedöms
dock taigan ha goda förutsättningar att nå gynnsamt tillstånd.
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9050 - Näringsrik granskog
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 6,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I några av de bäckraviner som tvärar branten finns näringsrika granskogar. Här präglas
växtligheten av den näringsrika berggrunden. I Valdalsbäckens ravin söder om
Korshällevattnet finns i den nedre delen små bestånd med näringsrik granskog med flera
näringskrävande växter som vispstarr, sårläka, stor blåklocka, skogsvicker och blåsippa. I
bäckravinen söder om Långevattnet finns också näringsrik granskog, här växer tandrot,
sårläka, stor blåklocka, vispstarr, blåsippa, vätteros och myskmadra. Intill bäcken växer bl.a.
skogsvingel och skärmstarr. Även mossfloran hyser många näringskrävande arter som
kalkmossa, skuggsprötmossa och kalkkrusmossa. Svampfloran är mycket rik med flera
rödlistade arter, t.ex. bittertaggsvamp, brödtaggsvamp, koppartaggsvamp, goliatmusseron,
grangråticka och kesarskivling.
Näringsrik granskog förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik
brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma. Naturtypen
ligger ofta i sänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller rörligt
markvatten men kan även förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är
normalt 50-100%, och gran utgör minst 50 % av grund-ytan. Utöver gran kan samtliga
inhemska trädslag förekomma. Fältskiktet ska vara präglat av näringsrika förhållanden och kan
bestå av antingen hög eller lågörter. Skogen ska vara, eller i en relativ nära framtid kunna bli
naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer. Skogen ska vara i
ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Skogen kan ha varit påverkad av
plockhuggning, bete eller naturliga störningar. Det ska finnas gamla träd och död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog
finns normalt även i yngre successionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är: trolldruva, majbräken, strävlosta, brudborste,
guckusko, tibast, knärot, blåsippa, ormbär, svarta vinbär, underviol, mörk husmossa,
skogshakmossa, kranshakmossa, trådticka, rosenticka, gul taggsvamp, ullticka, rynkskinn,
porslinsspindling och grangråticka.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsrik granskog (9050) ska vara minst 6,7 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och
omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.
insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till följd av naturliga
störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Krontäckningen
kan variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solbelysta luckor ska förekomma.
Beståndens hydrologi ska vara ostörd.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat och präglas av gran. Det ska finnas gamla träd
och föryngringar av gran som efterträdare. Inslag av tall och såväl triviallöv och ädellövträd
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(främst ek) förekommer. Gamla träd och död ved i olika former, både liggande och stående,
ska förekomma allmänt-rikligt. Även stående döda eller döende träd ska förekomma (litemåttlig förekomst). Typiska arter av kärlväxter, mossor och svampar ska ha en tämligen
allmän förekomst.
Negativ påverkan
Valdalsbergens skogar är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom bildandet av
Valdalsbergens naturreservat. De största hoten i form av skogsbruksåtgärder, markavvattnande
åtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets föreskrifter.
Generellt hotas naturtypen av:
- Olika former av skogsbruk, i eller i direkt anslutning till naturtypen. Skogsbruk i näringsrik
granskog skadar naturtypens strukturer och förutsättningarna för de typiska arterna. Uttag av
träd leder till att träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är negativt
för naturtypen. Avverkning i angränsande skog kan även innebära näringsläckage med
förändrad artsammanstättning som följd samt att körning med skogsmaskiner eller andra tunga
fordon kan påverka hydrologin negativt.
- Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
- Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka hydrologin negativt.
- Fragmentering, exempelvis genom vägdragning, uppförande av byggnader eller på annat sätt
ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli för stort så att
de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de olika
bestånden.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
- Kvävenedfall kan skapa eutrofiering och leda till oönskade förändringar av
artsammansättning.
- Sur nederbörd kan påverka känsliga arter negativt, speciellt bland mossor, lavar och svampar.
Bevarandeåtgärder
Den näringsrika granskogen är skyddade genom bildandet av Valdalsbergens naturreservat,
vilket förbjuder de flesta faktorer som kan utgöra hot mot naturtypen. Skogsbestånden bör i
första hand lämnas för fri utveckling, eventuellt kan det finnas behov av nyskapande av död
ved för att tillgodose livmiljöer för grön sköldmossa.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är något osäkert. Spår från mänsklig påverkan finns i vissa bestånd,
exempelvis i form av plockhuggning. Överlag är dock bestånden flerskiktade och har riklig
förekomst av död ved, framför allt i branta partier samt vissa delar av Valdalen. Ytterligare
inventering krävs dock för att fastställa bevarandetillståndet.
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Potentiella branter med förekomst av ädellövträd har inventerars och det visade sig att
naturtypen inte finns i området. De branter som har inventerats har antingen klassats som
näringsfattig ekskog (9190) eller taiga (9010) . I de fall där branten har klassats som
näringsfattig ekskog har ek dominerat i trädskiktet, andra ädellövträd har saknats eller endast
förekommit som enstaka inslag. I de fall där skogen har klassats som taiga har endast enstaka
ädellövträd förekommit, även i dessa fall har ek varit det dominerande trädslaget bland
ädellövträden. Länsstyrelsen föreslår att naturtypen rapporteras bort från området då nästa
uppdateringstillfälle ges.
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9190 - Näringsfattig ekskog
Areal: 10,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 15,8 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsfattig ekskog finns i två delområden inom området. Dels i form av ett längre stråk i
sluttningen ner mot Valdalen och dels i en brant nordväst om Tomta småvatten. Skogen i
sluttningen ner mot Valdalen består av hedekskog med stort barrinslag. I sydöstra delen av
stråket består trädskiktet av ek och gran med inslag av tall och vårtbjörk. Åt nordväst ökar
barrinslaget betydligt, framför allt av gran, och skogen övergår i taiga. Granen utgör ett
naturligt inslag i Valdalsbergens branter. Gränsen mellan näringsfattig ekskog och taiga med
stort ekinslag är ibland svår att avgöra.
De mest kuperade delarna av sluttningen med ekskog har tydligt olikåldriga ekbestånd. Här
finns många grova träd. En av ekarna i branten har borrats och var 190 år. I söder finns bitvis
mycket rik hänglavsflora. Fältskiktet är av örtris och gräsristyp. Här finns svartbräken,
vispstarr, kaprifol och stor blåklocka. Kaprifol är en typisk art för naturtypen. En annan typisk
art som noterats i bestånden är lunglav. På bergväggarna i branten finns arter som äppelmossa,
sipperraggmossa, stor kuddmossa och flera arter av filtlav.
Ekbeståndet i branten vid Tomta småvatten är förhållandevis glest. Ekarna är senvuxna och
knotiga. I branten finns även gamla tallar och enstaka granar. Förekomsten av död ved är
sparsam. Branten består till stor del av moss- och lavklädda bergsbranter och block. Där det
finns ett fältskikt domineras det av ljung.
Naturtypen beskrivs generellt som 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. Buskskiktet är vanligtvis glest, ofta med brakved och rönn. Fältskiktet
består av ris, gräs eller låga örter. 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. Skogen kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig
störning.
Exempel på typiska arter för naturtypen är murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa,
guldlockmossa, trädporella, glansfläck, rostfläck, almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav,
rutskinn och ekskinn.
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, för näringstillförsel samt fragmentering och minskade
populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 15,8 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, brand
eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd
och naturlig.
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Ek ska dominera i bestånden. Det ska finnas gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare
till de gamla träden. I övrigt ska det finnas inslag av både barr- och lövträd, exempel på arter är
gran, tall, vårtbjörk, asp och alm. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd allmänt-rikligt förekommande; levande träd
med döda träddelar tämligen allmänt förekommande; liggande och stående död ved samt
döende träd måttlig förekomst. För naturtypen främmande eller invasiva trädarter ska inte
finnas i skogsbestånden. Gran är ett vanligt inslag i ekbestånden men ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Förekomsten av
typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar ska vara tämligen allmän.
Negativ påverkan
Valdalsbergens skogar är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom bildandet av
Valdalsbergens naturreservat. De största hoten i form av skogsbruksåtgärder, markavvattnande
åtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets föreskrifter. Eventuellt kan
inväxande gran utgöra ett hot mot ekbeståndet om granen riskerar att konkurrera ut eken.
Generellt hotas naturtypen av:
- Olika former av skogsbruk, i eller i direkt anslutning till naturtypen. Skogsbruk i näringsfattig
ekskog skadar naturtypens strukturer och förutsättningarna för de typiska arterna. Uttag av träd
leder till att träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är negativt för
naturtypen. Avverkning i angränsande skog kan även innebära näringsläckage med förändrad
artsammanstättning som följd samt att körning med skogsmaskiner eller andra tunga fordon
kan påverka hydrologin negativt.
- Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
- Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka hydrologin negativt.
- Invasion av gran eller för naturtypen främmande trädslag. Granen eller främmande trädslag
får inte tillåtas breda ut sig på bekostnad av ekarna.
- Fragmentering exempelvis genom vägdragning, uppförande av byggnader eller på annat sätt
ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli för stort så att
de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de olika
bestånden.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
- Älg och annat vilt kan förhindra eller försvåra föryngringen av lövträd.
- Kvävenedfall kan skapa eutrofiering och leda till oönskade förändringar av
artsammansättning.
- Sur nederbörd kan påverka känsliga arter negativt, speciellt bland mossor, lavar och svampar.
Bevarandeåtgärder
Skogarna är skyddade genom bildandet av Valdalsbergens naturreservat, vilket förbjuder de
flesta faktorer som kan utgöra hot mot naturtypen. Vad gäller skötsel bör gran eller andra
trädslag som riskerar att konkurrera ut eken röjas bort. Om brist på föryngring av ek uppstår
bör eventuell konkurrerande vegetation röjs bort alternativt att småplantor stängslas in om
viltet utgör ett problem. Sannolikt kommer dock ekbestånden att utvecklas fint och
skötselbehovet vara lågt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är något osäkert, men troligtvis uppnår inte den näringsfattiga ekskogen

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-33795-2017

Sida
19 av 24

gynnsamt bevarandetillstånd. Förekomsten av död ved, framförallt grov död ved, är sparsam i
större delen av bestånden samt att förekomsten av gamla träd bedöms vara förhållandevis låg.
Kännedom om förekomsten av typiska arter är bristfällig. Ytterligare inventering krävs för att
bedöma bevarandetillståndet.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 4,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 3 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Skogbevuxen myr finns på väktorplatån i fuktigare partier, ofta är dessa så små att de inte är
utritade på naturtypskartan, utan ingår i omgivande skog. Öster om Korshällvattnet finns en
större skogbevuxn myr, vilken till största del består av tallmosse. Här finns gamla senvuxna
tallar. Förekomsten av död ved är generellt sparsam men i vissa delar är förekomsten högre,
speciellt i form av torrakor. I myren finns rester av äldre dike, vilka idag är på väg att växa
igen och de bedöms ha ringa eller begränsad påverkan på myren.
I ravinernas dalgångar finns även inslag av skogbevuxen myr. Gränsen mellan skogbevuxen
myr, sumpskog och näringsrik granskog är ofta flytande och på flera ställen finns inslag av de
olika naturtyperna i varandra.
Skogbevuxna myrar beskrivs generellt som 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.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Skogbevuxna myrar finns både som delar i större våtmarkskomplex men kan
även vara friliggande myrar.
Exempel på typiska arter i naturtypen är stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol,
flagellkvastmossa, kornknutmossa, bollvitmossa, järpe, spillkråka, videsparv, tretåig hackspett
och tjäder.
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 3,0 hektar. Den skogbevuxna myren ska
finnas som mindre inslag i skogsmarken samt i form av en större myr i östra delen av området.
Myrarnas 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. Ofta domineras trädskiktet av tall, men en
trädslagsblandning av tall, gran och björk är också vanligt förekommande.
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Strukturerna gamla träd ska förekomma allmänt-rikligt och död ved i olika former inklusive
levande träd med döda träddelar ska ha en tämligen allmän förekomst. Främmande trädarter
(exempelvis contorta tall) ska inte finnas. Typiska och karakteristiska arter bland fåglar,
kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Valdalsbergens skogbevuxna myrar är till största del skyddade från mänsklig påverkan genom
bildandet av Valdalsbergens naturreservat. De största hoten i form av markavvattnande
åtgärder, skogsbruksåtgärder samt ändrad markanvändning är förbjudna i reservatets
föreskrifter. Det finns dock några äldre diken i den större skogbevuxna myren i området, vilka
idag är på väg att växa igen, men som i vissa fall kanske borde åtgärdas (läggas igen) för att
minska påverkan på de skogbevuxna myr. Dikena och dess påverkan bör dok undersökas
närmare för att avgöra om åtgärder behöver genomföras.
Utöver de faktorer som anges för naturtypen 7140 gäller även att alla former av skogsbruk i
naturtypen kan påverka de skogbevuxna myrarna negativt. Skogsbruk skadar naturtypens
strukturer i form av en naturlig varierad trädslagssamansättning och åldersfördelning,
förekomst av gamla träd och död ved i olika nedbrytningstadier minskar eller försvinner.
Körning med skogsmaskiner eller andra tunga maskiner kan också leda till markförstörning
och förändrad hydrologi, vilket i sin tur även kan leda till uttorkning och förändrad
artsammansättning.
Bevarandeåtgärder
Myrarna är skyddade genom bildandet av Valdalsbergens naturreservat, vilket förbjuder de
flesta faktorer som kan utgöra hot mot naturtypen. Vid eventuell förekomst av diken eller
andra verksamheter med påtaglig negativ effekt på myrarnas hydrologi eller vegetation bör
dessa åtgärdas.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för myrarna är troligen gynnsamt, men ytterligare inventering krävs för att
bekräfta bevarandetillståndet. Äldre diken förekommer. Hur mycket dikena påverkar i
dagsläget är oklart och behöver undersökas närmare.
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1386 - Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Grön sköldmossa finns dokumenterad på fuktig ved i Valdalskärret. Sannolikt kan arten finnas
på flera ställen inom området där lämplig livsmiljö förekommer. Något systematiskt eftersök
av arten har dock inte genomförts. Lämpliga livsmiljöer kan finnas i friska till fuktiga bestånd
av områdets taiga (9010), näringsrika granskog (9050) och skogbevuxna myr (91D0), men
även i fuktigare partier i branterna med näringsfattig ekskog (9190). Det är viktigt att dessa
bestånd har en kontinuerlig förekomst av död ved, speciellt grov död ved.
Grön sköldmossa växer på multnande stammar och stubbar, i frisk till fuktig barr- eller
blandskog. Substratet är genommurken och mjuk ved av gran, men den kan även förekomma
på ved av tall och lövträd. Vanligtvis finns endast några få sporkapslar på varje låga. I sällsynta
fall kan grön sköldmossa även förekomma direkt på humusrik skogsmark. Arten finns i
naturskog eller naturskogsliknande miljöer, där småskaliga störningar leder till konstant
nybildning av död ved i olika former. De substrat som mossan föredrar utgör en förhållandevis
kort fas i nedbrytningsprocessen av död ved och det är därför viktigt att det finns en
kontinuerlig tillgång på lämplig ved inom artens spridningsavstånd på varje lokal. Grov död
ved utgör ett lämpligt substrat under en längre period än klen ved och tillgången på grov död
ved är därför betydelsefull, särskilt i områden med brist på död ved. Grön sköldmossa
förväntas normalt kunna sprida sig som mest 1 meter vegetativt, och ca 1 km med sporer under
en 10-årsperiod.
Grön sköldmossa är känslig för uttorkning och ökad exponering, vilket exempelvis kan ske om
skogen avverkas i nära anslutning till de lokaler där arten finns. Den hotas av brist på lämpliga
habitat, dvs. kontinuerlig tillförsel av grov död ved i senare nedbrytningsstadier som har
markkontakt, lämplig pH-halt och håller en hög fuktighet. En fortsatt minskning av skog med
död ved av den här typen gör att avstånden mellan populationerna ökar. Denna fragmentering
utgör på sikt ett hot mot artens överlevnad. Arten är även känslig för kvävenedfall och sur
nederbörd.
Bevarandemål
Populationen av grön sköldmossa i området ska vara stabil och inte minska. Arealen av friska fuktiga barr- och blandskogar med inslag av lövträd och med riklig förekomst av död ved ska
bibehållas eller öka. Storskaliga och småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende,
omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och
insektsangrepp, översvämning och stormfällning ska påverka skogen. Hydrologin och markens
näringsstatus ska vara ostörd och naturligt fuktig. Följande strukturer/substrat ska förekomma
allmänt till riklig i skogen: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande och stående
död ved i olika former. Kontinuerlig förekomst av grov död ved är mycket viktigt.
Negativ påverkan
De största hoten mot grön sköldmossa är skogsbruksåtgärder i och i närheten av bestånd med
arten. Skogsbruket leder dels till att skogsbestånd med lämpliga miljöer försvinner och att
avståndet till skogsbestånd med lämpliga livsmiljöer kan överstiga artens spridningsavstånd,
och att populationer därmed blir isolerade och riskerar att dö ut. Avverkning i närheten av
bestånd kan orsaka ökad exponering och uttorkning av bestånd med grön sköldmossa. Brist på
lämpliga livsmiljöer med kontinuerlig tillförsel av grov död ved, med markkontakt för
fuktighetens skull, är generellt ett stort hot mot arten.
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I Valdalsbergen finns förhållandevis gott om fuktiga barr- och blandskogar i svackor,
dalgångar och sluttningar. Tillgången på död ved, speciellt grov död ved, är dock i många
bestånd förhållandevis låg och bedöms utgöra det största hotet mot arten i området. I övrigt är
skogsbruk och exploatering av området förbjudet i samband med bildandet av naturreservatet
Valdalsbergen.
Bevarandeåtgärder
Skogen inom området är skyddad genom naturreservatets föreskrifter. I takt med att skogen
åldras och får utvecklas fritt kommer tillgången på död ved att öka i området. Tillgången på
död ved är dock i flera bestånd bristfällig. Önskvärt vore att göra en inventering av tillgången
på död ved i lämpliga miljöer för arten. Vid brist på kontinuerlig tillgång på lämplig död ved
bör åtgärder, exempelvis ringbarkning, sättas in för att tillgodose artens krav på död ved.
För att upprätthålla en livskraftig population av arten är det också önskvärt att skogsbruket i
omgivningen tar hänsyn till arten. Detta kan exempelvis göras genom att att fuktigare
barrskogspartier med god tillgång på död ved lämnas som hänsynsytor eller frivilliga
avsättningar samt att lågor, framför allt lågor grövre än 20 cm (i olika nedbrytningsstadier),
lämnas vid avverkning.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är oklart för arten i området. Fynduppgifterna för arten är gamla och
kunskap om tillgången på lämpliga livsmiljöer i form av fuktig skog med kontinuerlig tillgång
på lämplig död ved saknas. Ytterligare inventering av arten och dess livsmiljö är nödvändig för
att kunna bedöma bevarandetillståndet.
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Naturreservat

!

Utvecklingsmarken består av äldre skog som genom fri utveckling och åldrande bedöms
kunna utvecklas till naturtypen taiga (9010).
Skala (i A4): 1:10 000
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