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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520119 Bredmossen-Hensbacka
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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de
inte har hunnit beslutas av regeringen.

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

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

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520119 Bredmossen-Hensbacka
Kommun: Munkedal, Uddevalla
Områdets totala areal: 189,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-10-27
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-12-20
Markägarförhållanden:
Bolag och privat
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1995-12-01, 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
7140 - Öppna mossar och kärr
9010 - Taiga
9190 - Näringsfattig ekskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
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
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: Att bevara ett mångformigt, till stor del öppet och orört,
myrkomplex med skogbevuxna myrholmarna med naturskogskaraktär och dess förutsättningar
för växter- och djurarter som är knutna till dessa miljöer. Prioriterade naturtyper är öppna mossar
och kärr (7140), skogbevuxen myr (91D0) samt taiga (9010).
Motivering: Bredmossen har genom sin ansenliga storlek, karaktäristiska växtsamhälle, rika
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fågelfauna och förhållandevis orörda våtmarker mycket höga naturvärden. Våtmarken är klassad
till högsta naturvärdesklass i länets våtmarksinventering samt är upptagen i den nationella
myrskyddsplanen där Sveriges mest skyddsvärda myrar finns beskrivna.
Prioriterade åtgärder:
- Att ge de skogbevuxna myrholmar och övriga skogsbestånd med naturskogskaraktär
(skogbevuxen myr, taiga och näringsfattig ekskog) ett långsiktigt skydd samt att säkerställa att en
skyddszon närmast myren lämnas orörd, utan skogsbruksåtgärder för att minska risken för
negativ påverkan på myren.
- Eventuella diken med avvattnande effekt på myren bör läggas igen alternativt tillåtas att växa
igen.
- Att säkerställa förekomst av stora, öppna och ostörda myrmarker. Eventuell
igenväxningsvegetation bör vid behov (om den utgör hot mot myrens typiska växt- och djurarter,
speciellt fåglar) röjas bort.
Beskrivning av området
I den västra delen av Herrestadsfjället, ca 6 km sydost om Munkedal ligger Natura 2000-området
Bredmossen-Hensbacka. Bredmossen är Bohusläns största öppna myrkomplex och har en
representativ flora för regionen. Myren består av ett flikigt mångformigt våtmarkskomplex som
domineras av en något excentrisk mosse. I myrkomplexet finns även laggkärr, kärrdråg och
skogbevuxna delar. Myrkomplexet har en huvudsaklig sluttning mot norr.
Mosseplanet är öppet till glest bevuxet med små martallar och har en karakteristisk
sammansättning av stora lösbottenhöljor, några mindre gölar och breda tuvsträngar. Flera mindre
dråg genomkorsar mossen.Vegetationen är av fattig typ med för västsvenska mossar typiska
vitmossarter, men även den mer nordliga björnvitmossan har dokumenterats här. På mosseplanet
noteras kärlväxter som kallgräs, dystarr, vitag, brunag och samtliga sileshårarter. I laggkärren
finns en del rikare partier med bl a myggblomster, sumpstarr, slidstarr och knappsäv. Fågellivet
är rikt och på mossen häckar regelbundet ljungpipare. Ängspiplärka, tofsvipa, skogssnäppa, orre
och ormvråk hör också till områdets fauna.
På och i anslutning till myrkomplexet, främst i norra och västra delen av myren, finns några
bestånd med skogbevuxen myr. Generellt består de skogbevuxna myrarna av senvuxna tallar,
fläckvis förekommer stora, gamla tallar och död ved, speciellt i norra delen av myren. Vissa
delar av den skogbevuxna myren består av yngre och tätare tallbestånd, vilka sannolikt har
utvecklats på grund av genomkorsande eller angränsande äldre dikens uttorkande effekt. I mitten
av Bredmossen ligger två större myrholmar med barrblandskog av naturskogskarraktär (taiga). I
övrigt finns ytterligare några äldre skogsbestånd av varierade karaktär i området. Bestånden
ligger i kanten av myrmarken eller på mer svårtillgängliga höjdplatåer eller i branter. Ett av
bestånden består av en näringsfattig ekskog till stor del belägen i en blockig brant, de övriga
bestånden består i huvudsak av barrblandskog, med visst inslag av ek men även andra lövträd
som björk, al, asp och rönn. Även inslag av bok förekommer på ett fåtal ställen.
På några ställen i området, framför allt i anslutning till myren, finns utvecklingsmark.
Utvecklingsmark är bestånd som på sikt kan utvecklas till naturtyp, i detta fall skogbevuxen myr
och taiga. Utvecklingsmarken har en viktig funktion för att stärka naturtyperna och dess arter i
området.
Myrkomplexet Bredmossen-Hensbacka har klassats till högsta naturvärdesklass i länets
våtmarksinventering samt finns upptagen i den nationella myrskyddsplanen där Sveriges mest
skyddsvärda myrar finns beskrivna. Området är skyddat som naturreservat samt är utpekat som
riksintresse för naturvård.
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Vad kan påverka negativt
Hotet mot områdets naturtyper bedöms som lågt-måttligt. Risken för ingrepp som skadar
våtmarken i området bedöms som liten eftersom hela området är skyddat som naturreservat med
syfte att bevara och förstärka våtmarkens naturvärden. Då skogsbruket inom området inte är
reglerat i naturreservatets föreskrifter finns det risk för att de skogbevuxna myrholmarna liksom
ytterligare några äldre bestånd med naturskogskaraktär (taiga, skogbevuxen myr och
näringsfattig ekskog) avverkas eller på annat sätt skadas. Nedan listas faktorer som generellt
påverkar utpekade naturtyper negativt:
- Förändrad hydrologi genom dikning och andra markavvattnande åtgärder. Nya och befintliga,
tidigare genomförda ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder påverkar
naturtypernas hydrologi och hydrokemi negativt, vilket kan ge konsekvenser på vegetation och
torvbildning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande våtmarks- eller
fastmarksmiljöer kan påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning, ökad igenväxning och
erosion.
- Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada
naturtyperna, speciellt mycket blöta partier. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling
kan skada myrens vegetation samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
- Torvbrytning, vilket skadar både myrens naturliga strukturer och dess hydrologiska och
hydrokemiska egenskaper och därmed livsmiljön för naturtypens karaktäristiska vegetation.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan på den
fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
- Skogsbruk på eller i närområdet; avverkning av skogbevuxen myr, taiga och näringsfattig
ekskog förstör naturtypernas naturliga strukturer, avverkning av fastmarksholmar och
buffertzoner kan förändra hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren
och fast mark. Avverkning av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av
näringsämnen ut på myren. Röjning av skog av igenväxningskaraktär är vanligtvis inget hot mot
myrmarken.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska förändringar
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i naturtypens
närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande
vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.
- Exploatering i form av nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller indirekt
förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
- Förutom vad som 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. Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område kan det vara
tillståndspliktigt även om de utförs utanför Natura 2000-områdets gränser. Tillstånd krävs inte
för verksamheter eller åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändig för skötsel
och förvaltning av det berörda området (7 kap. 28 a § miljöbalken).
- Hela området är skyddat som naturreservat. Beslutat 1970-06-11.
- Det råder förbud mot markavvattning i hela länet. För skyddsdikning efter avverkning eller vid
föryngringsavverkning gäller anmälningsplikt.
- Tillstånd krävs för utsättning av fisk.
Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Att ge de skogbevuxna myrholmarna och övriga skogsbestånd med naturskogskaraktär
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(skogbevuxen myr, taiga och näringsfattig ekskog) ett långsiktigt skydd samt att säkerställa att en
skyddszon närmas myren lämnas för att minska risken för negativ påverkan på myren.
Skyddszonens bredd bör anpassas efter markens egenskaper (hydrologi, terrängförhållanden etc.)
och kan därför variera i bredd. Skyddszonen mot myren bör dock vara minst en trädlängd, men
gärna upp till 50 meter eller mer.
- Eventuella diken med avvattnande effekt på myren bör läggas igen alternativt tillåtas att växa
igen om det bedöms som det mest lämpliga sättet för att minimera ytterligare negativ påverkan
på utpekade naturtyper.
- Att säkerställa förekomst av stora, öppna och ostörda myrmarker. Eventuell
igenväxningsvegetation bör vid behov (om den utgör hot mot myrens typiska växt- och djurarter,
speciellt fåglar) röjas bort.
Det befintliga naturreservatet behöver kompletteras med föreskrifter som förbjuder
skogsbruksåtgärder alternativt att det upprättas kompletterade naturvårdsavtal i området. Detta
för att säkerställa de skyddsvärda skogsbestånden i området samt för att säkra buffertzoner vid
våtmarkerna och därmed bland annat undvika markskador som kan påverka hydrologi och
hydrokemi och därmed även förutsättningarna för naturtypernas typiska arter.
Övriga bevarandeåtgärder:
- Att inventera äldre befintliga diken och bedöma åtgärdsbehov för att kunna minimera eventuell
avvattnande effekt.
Se även bevarandeåtgärder för 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: 0,6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,5 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Svartevattnet i områdets norra del är ett exempel på en myrsjö. Myrsjön är helt omsluten av
myrmark. Myrsjön och dess närmsta omgivning är till viss del påverkad av dikning och
kringliggande skogsbruk. Hur stor påverkan ingreppen har på sjöns ekologiska funktioner är
oklart.
Naturtypen beskrivs generellt som naturliga sjöar och småvatten med relativt näringsfattigt
vatten, vanligtvis brunfärgat av torv eller humusämnen och ett naturligt lågt pH. Vegetationen
är gles och består ofta av flytbladsväxter och akvatiska mossor. Som namnet antyder omges
dessa sjöar ofta av myrmark. Myrsjöarna förekommer i hela landet, främst i myrrika områden
och i skogslandskapet. Stränderna består i huvudsak av myrvegetation, gles starr och flytande
vitmossebestånd som i regel bildar gungflyn. Naturtypen och dess arter är beroende av
naturliga strandvåtmarker och strandskog, utan större ingrepp. Opåverkad hydrologi,
hydrokemi samt naturliga vattenflöden är viktigt liksom en god vattenkvalitet.
Myrsjöar är känsliga för förändrad hydrologi och vattenkemi, störningar i kringliggande
myrmark och strandskog, näringstillförsel, konkurrens från främmande arter och fiskstammar
samt bruten konnektivitet inom vattensystemet. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen myrsjö (3160) ska vara cirka 0,5 ha. Myrsjön (Svartevattnet) och dess omgivande
myrmark ska sakna påverkan från större mänskliga ingrepp som dikning eller andra ingrepp
som påverkar sjöarnas hydrologi och hydrokemi negativt. Sjön ska vara naturligt lågproduktiv.
Vattnet ska vara påverkat av humussyror, naturligt surt och vanligtvis brunfärgat. Främmande
arter ska vare sig förekomma i strandzonen eller i vattnet. Typiska arter ska ha en allmän
förekomst i vattnet och strandzonen.
Negativ påverkan
Stor del av myrsjön och dess omgivning ligger inom naturreservat, vilket förbjuder eller
reglerar verksamheter som dikning, torvtäkt och uppförande av ny byggnad. Dessa
verksamheter bedöms därför utgöra ett låg-måttligt hot. Störst hot utgör kringliggande
skogsbruk samt äldre dikespåverkan.
Naturtypen hotas generellt av;
- Dikning av omgivande våtmark och gungfly, vilket påverkar sjöarnas hydrologi och
hydrokemi samt den naturliga strandvegetationen negativt.
- Skogsbruk i närområdet; avverkning av skog i närområdet kan förändra hydrologi,
hydrokemi, lokalklimat samt medföra näringsläckage vilket kan påverka förutsättningen för
naturtypens naturligt förekommande arter. Skogsgödsling kan även påverka den naturliga
artsammansättningen i sjön och strandzonen negativt.
- Reglering av sjöar och vattendrag som påverkar naturliga vattennivåer och fluktuationer.
Överdämning och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller
igenväxning i strandzonen.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
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smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.
- Exploatering av strandområdet är negativt för möjligheten att upprätthålla naturliga
strandmiljöer.
- Utsläpp av föroreningar från punktkälla, t ex avlopp, täkt eller annan verksamhet riskerar att
försämra vattenkvaliteten.
- Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska förutsättningarna för
strandmiljöernas naturligt förekommande arter.
- Infrastrukturanläggningar, exempelvis vägar, kan orsaka grumling och utsläpp av miljöfarliga
ämnen i diken och vattendrag uppströms. Broar och vägtrummor över in- och utflöden kan
orsaka vandringshinder.
Bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Skogsstyrelsen bör meddela råd enligt miljöbalken för att bl a säkra buffertzoner vid sjön
samt undvika markskador, vilka kan påverka sjöns hydrologi, hydrokemi och strand- och
vattenvegetation negativt . Vidare är det viktigt med väl planerad hänsyn vid skogsbruk
uppströms sjön för att minimera påverkan genom exempelvis ökad näringstillförsel till sjön.
-Befintliga naturreservatsföreskrifter behöver ses över alternativt att naturvårdsavtal upprättas.
Övriga bevarandeåtgärder:
- Genomföra inventering för att bedöma påverkan från äldre diken och därmed även behovet
av eventuella skötselåtgärder.
- Eventuell igenväxningsvegetation till följd av befintliga diken, skogsbruk eller annan
verksamhet bör röjas bort på kringliggande myrmark.
Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Bevarandestatusen för Svartevattnet är inte gynnsam. Sjöns omgivning har tydliga spår efter
tidigare dikningsverksamhet och avverkning. Inventering av befintliga diken bör göras för att
bedöma behov av eventuella skötselåtgärder. Myrsjön bedöms dock ha möjlighet att på sikt nå
gynnsamt tillstånd.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 82,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 82,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Bredmossens myrkomplex är ett exempel på den mångformiga naturtypen öppna mossar och
kärr. Den större delen av myrkomplexet består av en svagt välvd, något excentrisk mosse med
förekomst av laggkärr och kärrdråg. Myrkomplexet är till största del öppet eller glest bevuxet
med senvuxna tallar. På mosseplanet finns en del strukturer i form av stora lösbottenhöljor,
några mindre gölar och breda tuvsträngar. Flera mindre dråg genomkorsar mossen.
Vegetationen är artfattig med för västsvenska mossar typiska vitmossarter, men även den mer
nordliga björnvitmossan har dokumenterats här. På mosseplanet finns kärlväxter som kallgräs,
dystarr, vitag, brunag och samtliga sileshårarter. I laggkärren finns en del rikare partier med
bl.a. myggblomster, sumpstarr, slidstarr och knappsäv. De förhållandevis stora, öppna och
ostörda myrytorna gynnar ett rikt fågelliv. På mossen häckar regelbundet ljungpipare.
Ängspiplärka, tofsvipa, skogssnäppa, orre och ormvråk hör också till områdets fauna.
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. Vanligtvis utvecklas myrarna genom naturlig succession, men
vissa kan vara präglade av långvarig hävd och bör om möjligt fortsätta slåttras eller betas.
Naturtypen är den vanligaste våtmarkstypen i Sverige.
Exempel på typiska arter i naturtypen: nålstarr, taggstarr, strängstarr, stor- små och
rundsileshår,dytåg, vattenklöver, tuvsäv, flytvitmossa, rostvitmossa, björnvitmossa,
rufsvitmossa, rubinvitmossa, ljungpipare och orre.
Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel, igenväxning och
störning av myrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av
karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen öppna mossar och kärr (7140) ska vara minst 82,7 ha. Bredmossens myrkomplex ska
domineras av öppen myr med sparsam förekomst av senvuxna tallar (krontäckning <30%). En
stor svagt välvd mosse ska dominerar i den centrala delen av myrkomplexet. På mosseplanet
ska det finnas strukturer i form av stora lösbottenhöljor, några mindre gölar och breda
tuvsträngar. Flera mindre dråg ska genomkorsa mossen. Bottenskikten på såväl mosse som
kärr ska domineras av vitmossor och det ska finnas rikligt med typiska mossarter som t ex
praktvitmossa, rubinvitmossa, ullvitmossa, sotvitmossa, rufsvitmossa, rostvitmossa och
flytvitmossa. Bland typiska arter kärlväxter kan exempelvis myrlilja, karaktäristiskt för
västsvenska förhållanden, kallgräs, vitag, brunag och samtliga tre arter sileshår förekomma. De
stora öppna myrytorna ska erbjuder goda förutsättningar för häckande och spelande fåglar.
Myrkomplex ska sakna större påverkan från mänskliga ingrepp. Igenväxningsvegetation i form
av täta vassar och kraftiga uppslag av tall, glasbjörk eller andra trädslag saknas eller
förekommer endast i liten utsträckning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken eller

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-14767-2016

Sida
8 av 17

körspår som medför negativ påverkan på myren ska förekomma.
Negativ påverkan
Hela den öppna myrarealen ligger inom naturreservat med föreskrifter som förbjuder eller
reglerar många av de verksamheter som kan påverka naturtypen negativt, exempelvis dikning,
torvtäkt och uppförande av byggnad, varför hotet mot myren bedöms vara förhållandevis låg.
De största hoten mot myren bedöms vara äldre dikningsverksamhet samt skogsbruket i
angränsande mark, vilket bland annat kan orsaka störning av hydrologin samt igenväxning av
den öppna myrmarken.
Generellt utgör följande aktiviteter hot mot naturtypen:
- Förändrad hydrologi genom dikning och andra markavvattnande åtgärder påverkar
naturtypens hydrologi och hydrokemi negativt och kan kan ge konsekvenser på vegetation,
torvbildning samt torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och regleringar i närliggande
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan påverka naturtypen. Effekterna kan vara uttorkning, ökad
igenväxning och erosion.
- Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (t. ex. avvattnande effekt)
skada myren, speciellt mycket blöta partier. Även körning med fyrhjuling kan orsaka skador på
vegetationen och hydrologin.
- Torvbrytning, vilket skadar både myrens naturliga strukturer och dess hydrologiska och
hydrokemiska egenskaper och därmed livsmiljön för naturtypens karaktäristiska vegetation.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av naturtypen kan förutom påverkan på
den fysiska miljön påverka hydrologin och/eller hydrokemin i ett område.
- Skogsbruk i myrkomplexet eller i närområdet; avverkning av fastmarksholmar och
buffertzoner förändrar hydrologi, lokalklimat och struktur i övergångszonen mellan myren och
fast mark. Avverkning av närliggande fastmarksskog kan också orsaka läckage av
näringsämnen ut på myren, vilket i sin tur kan leda till igenväxning. Skogsbruk kan även
medföra körskador med negativ påverkan på myrens hydrologi och hydrokemi.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i naturtypen ger drastiska
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska
substanser i naturtypens närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom
transport med tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör att naturtypens vegetationssammansättning förändras med
resultat att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar.
- Exploatering i form av nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan direkt eller indirekt
förstöra eller orsaka skada på naturtypen.
Bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Att ge de skogbevuxna myrholmarna ett långsiktigt skydd så att inte myren tar skada vid
körning med skogsmaskiner över myren, vilket kan skada myrens hydrologi och hydrokemi
och därmed även förutsättningarna för myrens typiska arter.
- Att genomföra naturhänsyn i skogsbruket på sådant sätt att markskador som kan påverka
hydrologi och hydrokemi och därmed även förutsättningarna för naturtypens typiska arter
minimeras. I produktionsskogen närmast myren ska en skyddszon mot myren lämnas samt att
bestånd med taiga ska tillåtas att utvecklas fritt. Skyddszonens bredd bör anpassas efter
markens egenskaper (hydrologi, terrängförhållanden etc.) och kan därför variera i bredd.
Skyddszonen mot myren bör dock vara minst en trädlängd, men gärna upp till 50 meter eller
mer. En skyddszon är bland annat viktig för att minska risk från näringsläckage från
angränsande avverkningar samt för att bibehålla myrens lokalklimat.
- Eventuella diken med avvattnandeeffekt på myren bör läggas igen alternativt tillåtas att växa
igen. Ytterligare inventering krävs för att avgöra behovet av dikesåtgärder.
- Att säkerställa förekomst av stora, öppna och ostörda myrmarker. Eventuell
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igenväxningsvegetation bör vid behov (om den utgör hot mot myrens typiska växt- och
djurarter, speciellt fåglar) röjas bort.
Naturreservatsföreskrifterna behöver ses över alternativt att reservatet kompletteras med
naturvårdsavtal för att bl a säkra buffertzoner och undvika markskador som kan påverka
hydrologi och hydrokemi och därmed även förutsättningarna för naturtypens typiska arter.
Bevarandetillstånd
Mindre lokala skador på grund av äldre dikning och torvtäkter finns i myrens perifera delar. I
begränsade delar förekommer igenväxningsvegetation i form av främst invandrande tall. Sett
till myrens helhet är den dock förhållandevis orörd och myrens ekologiska funktioner bedöms
intakta. Utifrån befintlig kunskap bedöms naturtypen ha ett gynnsamt tillstånd i området.
Inventering av äldre diken i området bör dock göras för att bedöma eventuell avvattnande
effekt och behov av åtgärder för att minimera avvattnande effekter på myren.
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9010 - Taiga
Areal: 10,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 19 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inom området finns några äldre skogsbestånd med naturskogskaraktär som har klassats till
naturtypen taiga. Bestånden är av varierande karaktär. Två av bestånden består av två större
myrholmar med barrblandskog ganska centralt placerade i myrkomplexet. Skogen här är
flerskiktad och det förekommer gamla träd och död ved. Vid Hjälmenässpetsen finns ett
blandskogsbestånd med inslag av ek och bok. Stor del av detta bestånd växer bergbundet och
delvis i en brant ner mot myren och vegetationen är ganska mager. I beståndet finns inslag av
en, ek och bok. En av bokarna är stor och vidkronig.
I sydväst finns två taigabestånd som domineras av gran, men även inslag av lövträd. Här finns
gamla träd och död ved i olika stadier. Det mest västliga taigabeståndet har en något osäker
avgränsning och bör avgränsas närmare i fält. På Hjälmenäsbergets topp finns en fin gammal
flerskiktad hällmarkstallskog med förekomst av gamla tallar och död ved (om än sparsamt,
vilket är vanligt för dessa skogstyper). I beståndet finns inslag av bland annat ek och en.
Längst i norr finns två mycket små taigabestånd insprängt bland skogbevuxen myr. Trädskiktet
domineras av tall med inslag av gran. I de små bestånden finns några imponerande gamla tallar
och förhållandevis gott om död ved. I östra delen av området finns tre varierande taigabestånd
som mycket kan förklaras av terrängen. Här finns både hällmarker, höga och låga branter samt
fuktigare skogsmark. Förekomsten av gamla träd varierar, men är förhållandevis hög.
Mängden död ved är generellt sparsam.
Förekomsten av gamla träd och död ved skulle i vissa fall kunnat vara högre. Enstaka stubbar
förekommer i några bestånd, främst i gränsen till annan yngre och brukad skog, så mindre
plockhuggning/uttag av vindfällen har alltså skett och kan förklara avsaknaden av fler gamla
träd och död ved. På några ställen i området, framför allt i anslutning till myren, finns
utvecklingsmark. Utvecklingsmark är bestånd som på sikt kan utvecklas till taiga.
Utvecklingsmarken har en viktig funktion för att stärka naturtypen i området.
Naturtypen taiga förekommer generellt 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. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis
plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser ofta en rad
hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).
Exempel på typiska arter generellt i taiga: Bland kärlväxter mossor och lavar kan nämnas
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. Bland fåglar och skalbaggar kan nämnas stjärtmes, spillkråka, gråspett, tjäder,
bronshjon, barrpraktbagge, reliktbock och raggbock.
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
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och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen taiga (9010) ska vara minst 19 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. Trädslagsblandningen i de olika bestånden kan variera, men domineras av gran
eller tall, med inslag av olika lövträd. Gemensamt för bestånden ska vara olikåldrigt och
flerskiktat trädskikt. Förekomsten av strukturerna/substraten gamla träd, liggande död ved
samt stående döda eller döende träd ska vara riklig. Främmande trädarter ska inte finnas i
området. Typiska arter mossor, lavar och svampar ska ha en allmän förekomst i bestånden.
Negativ påverkan
Hotet mot taigan i området bedöms som måttligt. Inom reservatet finns inga föreskrifter som
reglerar skogsbruksåtgärder i form av exempelvis röjning, gallring eller avverkning. De
skyddsvärda skogsbestånden ligger dock insprängda i myren, i kanten av myrmarken eller på
mer svårtillgängliga höjdplatåer eller i branter, vilket sannolikt är en förklaring till att just
dessa skogsbestånd har undgått större skogsbruksåtgärder och därmed utvecklat
naturskogskaraktär. Inom reservatet är det förbjudet att dika, använda skogsgödsling och
bekämpningsmedel, varför hot från dessa verksamheter bedöms vara lågt.
Generellt kan följande faktorer påverka naturtypen negativt:
- Skogsbruk: Skogsbruk leder till att miljöer där det funnits lång skoglig kontinuitet förlorar
arter knutna till trädskiktets varierade sammansättning och/eller marklevande arter som kräver
beskuggning samt att hydrologi och hydrokemi kan påverkas negativt. Skogsbruk leder ofta till
att mängden död ved minskar, vilken är en viktig livsmiljö för flera av naturtypens arter.
Avverkning av närliggande skogsbestånd kan innebära att näringsämnen läcker ut och att de
hydrologiska förhållandena ändras och därmed skogens naturliga artsammansättning, även
mikroklimatet i de skyddsvärda skogsbestånden kan påverkas negativt, speciellt om beståndet
är litet.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av området kan medföra att hydrologin
och/eller hydrokemin i området påverkas negativt.
- Nya och eventuella tidigare ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder
kan påverka naturtypernas hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området ger drastiska förändringar
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i närheten
kan också skada naturtyperna genom luftburen deposition eller genom transport med
tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör även att den karaktäristiska vegetationssammansättning
påverkas negativt.
- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan förstöra eller skada
naturtyperna. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
Bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder:
Se över naturreservatsföreskrifterna alternativt komplettera med naturvårdsavtal för att
säkerställa ett långsiktigt skydd av taigabestånden så att de tillåts att utvecklas fritt och formas
av naturliga processer, och därmed förbättra och upprätthålla naturliga strukturer som
exempelvis förekomst av gamla träd och död ved i olika former. Detta är i sin tur är en
förutsättning för flera av naturtypens arter. Skogsbruk på omgivande mark kan ge markskador
som kan påverka hydrologi och hydrokemi och därmed även förutsättningarna för naturtypen
typiska arter minimeras. En skyddszon närmast taigabestånden kan vara av stor betydelse för
att minska negativ påverkan exempelvis i form av förändrat mikroklimat.
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Se vidare beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Kvaliten på de olika taigabestånden i området varierar. Sammantaget bedöms dock taigan ha
icke gynnsamt tillstånd. Delar av bestånden saknar eller har brist på vissa strukturer som
exempelvis mängden gamla träd och förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier. Om
bestånden tillåts att utvecklas fritt och formas av naturliga processer bedöms bestånden med
tiden ha möjlighet att utveckla gynnsamt tillstånd.
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9190 - Näringsfattig ekskog
Areal: 0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,96 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Hjälmenäsbergets sydvästsluttning finns ett mindre skogsbestånd med näringsfattig ekskog.
Trädskiktet domineras av ek, men det finns även ett förhållandevis stort inslag av bok samt
inslag av björk, asp och gran. Träden är senvuxna och trädstammarna liksom omgivande brant
och stenblock är rikligt bevuxna med mossor och lavar. Den typiska arten lunglav förekommer
på ek. Denna art är beroende av både ljus och hög luftfuktighet och signalerar därför att dessa
förhållanden råder. Fält- och buskskikt förekommer mycket sparsamt. Bottenskikt saknas till
stor del eller består av mossor. Död ved förekommer måttligt-sparsamt. Inväxande yngre gran
förekommer i delar av beståndet.
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. 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.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Eken är känslig för konkurrens från gran, bok eller främmande trädslag. 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 (9190) ska vara minst 0,96 hektar. Ek ska prägla skogen. Det ska
finnas gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och
flerskiktat och beståndet som helhet ska hållas fortsatt ljust men med hög luftfuktighet. Det ska
finnas följande strukturer/substrat; gamla träd (riklig förekomst), död ved i olika former
inklusive levande träd med döda träddelar (allmän förekomst). Gran, bok eller andra trädslag
ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla ekarna i området.
Främmande trädarter ska inte finnas. Typiska arter av mossor och lavar ska förekomma rikligt.
Negativ påverkan
Hotet mot den näringsfattiga ekskogen i området bedöms som måttlig, bl.a. på grund av långa
avstånd till andra näringsfattiga ekbestånd. Inom reservatet finns heller inga föreskrifter som
reglerar skogsbruksåtgärder i form av röjning, gallring eller avverkning. Skogsbeståndet ligger
dock delvis svårtillgängligt i en blockig brant, vilket sannolikt är en förklaring till att just detta
skogsbestånd har undgått större skogsbruksåtgärder och därmed utvecklat naturskogskaraktär.
Arter som lunglav kan påverkas negativ om ljus- eller luftfuktighetsförhållandena försämras.
Inom reservatet är det förbjudet att dika, använda skogsgödsling och bekämpningsmedel,
varför hot från dessa verksamheter bedöms vara lågt.
Generellt påverkar följande faktorer naturtypen negativt:
- Skogsbruk: Skogsbruk leder till att miljöer där det funnits lång skoglig kontinuitet förlorar

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-14767-2016

Sida
14 av 17

arter knutna till trädskiktets varierade sammansättning och/eller marklevande arter som kräver
beskuggning. Skogsbruk leder ofta till att mängden död ved minskar, vilken är en viktig
livsmiljö för flera av naturtypens arter. Hydrologi och hydrokemi kan påverkas negativt av
t.ex. markskador och därmed ändra förutsättningarna för naturtypens typiska arter. Även
avverkning av närliggande skogsbestånd kan innebära en förändring av
luftfuktighetsförhållandena, orsaka att näringsämnen läcker ut och att de hydrologiska
förhållandena ändras och därmed skogens naturliga artsammansättning.
- Älg och annat vilt kan försvåra föryngringen av lövträd.
- Invasion av gran, bok eller andra trädslag, kan försvåra föryngringen av ek samt påverka
livsmiljön för ekskogens typiska arter negativt.
- Fragmentering av små bestånd kan leda till brist på exempelvis död ved i olika stadier och
stora kanteffekter (förändrat mikroklimat), vilket är negativt för naturtypens typiska arter.
- Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av området kan medföra att hydrologin
och/eller hydrokemin i området påverkas negativt.
- Nya och eventuella tidigare ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder
kan påverka naturtypernas hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt.
- Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området ger drastiska förändringar
på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i närheten
kan också skada naturtyperna genom luftburen deposition eller genom transport med
tillrinnande vatten.
- Ökad våtdeposition av kväve gör även att den karaktäristiska vegetationssammansättning
påverkas negativt.
- Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc. kan förstöra eller skada
naturtyperna. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
Bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Se över naturreservatsföreskrifterna alternativt komplettera med naturvårdsavtal för att
säkerställa ett långsiktigt skydd av beståndet med näringsfattig ekskog så att det tillåts att
utvecklas fritt och formas av naturliga processer och därmed förbättra och upprätthålla
naturliga strukturer som exempelvis förekomst av gamla träd och död ved i olika former.
Dessa strukturer är i sin tur en förutsättning för flera av naturtypens arter.
- En skyddszon närmast ekbestånden kan vara av stor betydelse för att minska negativ
påverkan exempelvis i form av förändrat mikroklimat. Här är det t.ex. viktigt att bibehålla en
ljus miljö med fortsatt hög luftfuktighet.
- Borttagande av gran och bok eller andra trädslag om de riskerar att konkurrera ut eken eller
minska förekomsten av ekskogens typiska arter genom t.ex. beskuggning.
Se vidare beskrivning av bevarandeåtgärder på områdesnivå.
Bevarandetillstånd
Ekbeståndet bedöms ha icke gynnsamt tillstånd. Beståndet är något ungt och förekomsten av
död ved är måttlig-sparsam. Förekomsten av typiska mossor och lavar torde vara god då
mängden mossor och lavar generellt är mycket riklig på trädstammar och omgivande brant och
block i beståndet. Den typiska arten lunglav förekommer, i övrigt är floran dåligt känd. Mindre
påverkan från skogsbruk märks i västra och södra delen. Om beståndet undantas från
skogsbruk och tillåts formas av naturliga processer bedöms beståndet med tiden ha möjlighet
att utveckla gynnsamt tillstånd. Borttagande av gran, bok eller andra trädslag som en
naturvårdande bevarandåtgärd kan dock bli aktuellt om det finns risk för att eken konkurerras
ut eller att förekomsten av ekskogens typiska arter tar skada och minskar.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 1,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 6,6 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
På och i anslutning till myrkomplexet, främst i norra och västra delen av myren, finns några
bestånd med skogbevuxen myr. Generellt består de skogbevuxna myrarna i området av
senvuxna tallar, fläckvis förekommer stora, gamla tallar och död ved, speciellt i norra delen av
myren. Vissa delar av den skogbevuxna myren består av yngre och tätare tallbestånd, vilka
sannolikt har utvecklats på grund av genomkorsande eller angränsande äldre dikens uttorkande
effekt.
Naturtypen beskrivs generellt som myrar som är bevuxna med barr-, bland- eller lövskog.
Krontäckningen skall vara 30-100%. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan
skogbevuxna kärr 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.
Exempel på typiska arter i skogbevuxen myr: 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 cirka 6,6 hektar. Hydrologi ska vara ostörd och
det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller körspår som medför negativ
påverkan på myren. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av
året. Torvbildning ska ske aktivt i myren. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande,
avdöende och omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa störningar som t.ex.
insektsangrepp, stormfällning, översvämning eller brand ska påverka skogens dynamik och
struktur. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat och präglas av tall.
Strukturerna/substraten gamla träd och död ved i olika former ska förekomma tämligen
allmänt. Främmande trädarter (exempelvis contorta) ska inte förekomma. Typiska och
karaktäristiska arter bland kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Den skogbevuxna myren ligger inom naturreservat med föreskrifter som förbjuder eller
reglerar många av de faktorer, exempelvis dikning, torvtäkt och uppförande av byggnad, som
kan utgöra hot mot naturtypen. Till följd av detta bedöms hoten mot naturtypen vara låga.
Inom reservatet finns dock inga föreskrifter som reglerar skogsbruksåtgärder i form av röjning,
gallring eller avverkning, varför skogsbruk både i och utanför naturtypen bedöms vara ett
aktuellt hot mot naturtypen.
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Utöver vad som gäller för naturtypen öppna mossar och kärr (7140) gäller att:
- Alla former av skogsbruk i naturtypen utgör ett hot då det skadar naturtypens strukturer i
form av en naturligt varierad trädslagssammansättning, förekomst av gamla träd och död ved i
olika nedbrytningsstadier samt att större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra
hydrologin. Det kan i sin tur leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till
naturtypen. Skogsbruk kan därför inte bedrivas utan att naturtypens strukturer samt typiska och
karaktäristiska arter tar skada.
Bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder:
-Se över naturreservatsföreskrifterna alternativt komplettera med naturvårdsavtal för att få ett
långsiktigt skydd för den skogbevuxna myren så att den kan utvecklas fritt och formas av
naturliga processer och därmed förbättra och upprätthålla naturliga strukturer som exempelvis
förekomst av gamla träd och död ved i olika former. Dessa strukturer är i sin tur är en
förutsättning för flera av naturtypens arter.
- En skyddszon närmast den skogbevuxna myren är av stor betydelse för att minska negativ
påverkan exempelvis i form av näringsläckage och förändrat mikroklimat. Skyddszonens
bredd bör anpassas efter markens egenskaper (hydrologi, terrängförhållanden etc.) och kan
därför variera i bredd. Skyddszonen mot myren bör dock vara minst en trädlängd, men gärna
upp till 50 meter eller mer.
- Diken med avvattnande effekt på myren bör läggas igen alternativt tillåtas att växa igen.
Bevarandetillstånd
Den samlade bedömningen av bevarandetillståndet för den skogbevuxna myren är inte
gynnsamt. Här finns äldre diken i vissa delar och vissa bestånd saknar en varierande
åldersstruktur och brist på gamla träd och död ved. Kompletterande inventering av befintliga
ingrepp bör göras för att bedöma möjligheterna till att förbättra myrarnas hydrologi. Den
skogbevuxna myren bedöms dock på sikt kunna utvecklas till gynnsamt tillstånd. Det förutsätts
dock att de skogbevuxna myrarna tillåts att utvecklas fritt för att de ska uppnå en varierande
åldersstruktur med en hög andel gamla träd och god tillgång på död ved i olika former.
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Utvecklingsmarken består av äldre skogsbestånd som idag har naturvärden men saknar
vissa strukturer för att nå upp till naturtypskriterierna. På sikt och genom att låta skogen
få utvecklas fritt bedöms skogsbestånden utvecklas till naturtyp (taiga och skogbevuxen myr).
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