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

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

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

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

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520160 Bokedalen
Kommun: Partille
Områdets totala areal: 99,6 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-14
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Partille kommun
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1998-12-01, 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:
9010 - Taiga
9070 - Trädklädd betesmark
9110 - Näringsfattig bokskog
9130 - Näringsrik bokskog
9160 - Näringsrik ekskog
9180 - Ädellövskog i branter
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Bokedalen är de priotiterade
bevarandevärdena de gamla och artrika ädellövskogarna, bestående av både bok- och ekskogar
samt skog i branter och trädklädda betesmarker. I området finns gamla tallar på höjdområdena
och taiga som också är en prioriterad naturtyp.
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Motivering: I Natura 2000-området Bokedalen finns rikligt med gamla och skyddsvärda träd av
bok, ek, tall, lind, alm och ask i artrika äldre skogar. Där finns också betespåverkade marker med
ädellövträd, vissa av dem grova och gamla. Miljön har gynnat många olika slags fåglar, insekter,
lavar och mossor och området är av betydelse för den biologiska mångfalden. Landskapet i
området har stort skönhets- och rekreationsvärde och en värdefull kulturmiljö finns i synnerhet
kring den gamla herrgården. Bokedalen är ett välbesökt friluftsområde.
Prioriterade åtgärder: I hela Natura 2000-området bör skyddsvärda, gamla och grova ekar som
hotas av konkurrens från igenväxningsvegetation friställas. Skötselplanen bör ses över särskilt
beträffande naturreservatets skötselområde 2, där ett stort antal grova, gamla skyddsvärda träd
finns. Flera av dessa gamla träd kan vara i behov av frihuggning, särskilt ekar, för att inte dö i
förtid på grund av brist på ljus orsakat av skuggande ungträd och sly. Skötselplanen anger inget
om skötsel kring skyddsvärda träd i skötselområde 2, naturtypen i det skötselområdet är
näringsrik bokskog. Inträngade gran i lövskogsbestånden bör hållas efter med försiktig röjning.
Fortsatt hävd genom bete i de trädklädda betesmarkerna.
Beskrivning av området
Natura 2000-området Bokedalen ingår i det kommunala naturreservatet Bokedalen och ligger
strax norr om samhället Jonsered i Partille kommun. Från Göteborgs station tar det tar ca 15 min
med pendeltåg till området vilket därför kan räknas till ett av de mer lättillgängliga för boende i
Göteborg med omnejd. Området består av en herrgårdsmiljö med omgivande skogar och torp.
Stora delar är gammal bokskog och gammal barrskog men det finns också trädklädda
betesmarker. Flera av skogarna är utpekade som nyckelbiotoper.
I Natura 2000-området finns rikligt med gamla, grova och skyddsvärda träd, främst ekar men
även en del mycket grova bokar. Vissa av de gamla ekarna har håligheter med mulm. De gamla,
grova och biologiskt värdefulla ekarna förekommer i stort antal i den näringsrika bokskogen och
i de trädklädda betesmarkerna men även i stor mängd söder och sydväst om herrgården samt i
brynmiljön söder om Korpeberget, längs vägar i området och vid Gärdet norr om åkermarken.
Längs med William Gibsons väg finns dubbelsidig biotopskyddad stenmur samt allé.
Bokedalen har en artrik flora såväl som fauna och hyser många rödlistade lavar, svampar och
skalbaggar. På grund av den stora mängden gamla träd har området potential att hysa den
rödlistade arten läderbagge. Arten har hittats inte långt från området och läderbagge förekommer
på flertal ställen i den närliggande Lerum - Alingsåstrakten. Det är därför inte helt osannolikt att
arten förekommer i Natura 2000-området. Området har höga ornitologiska värden med ett stort
antal häckande fågelarter (artportalen), bland arterna kan nämnas spillkråka (rödlistad nära hotad,
NT, även Natura 2000-art), gröngöling (NT), duvhök (NT), stare (sårbar, VU), kattuggla,
stjärtmes, skogsduva, större hackspett och stenknäck. Kring herrgården finns ett potentiellt
fladdermusrikt område. I stallbyggnaden (den E-formade byggnaden NV om herrgården) och i
det intilliggande uthusets i närhet har sex olika fladdermusarter noterats sommartid, dessa är stor
fladdermus, gråskimlig fladdermus, nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, långörad fladdermus
och obestämda ur släktet Myotis, sannolikt mustasch- och eller brandts fladdermus.
Stallbyggnaden, samt troligen även uthuset, används mest sommartid och då som yngelkoloni
främst av arten långörad fladdermus. Fladdermöss är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen
(2007:845).
I söder och väster dominerar ängsbokskog, marken är näringsrik och lite fuktig. I brantare delar
väster om stigen som går genom bokskogen råder mer näringsfattiga förhållanden och här växer
hedbokskog. Ädellövskogen har en förhållandevis lång kontinuitet vilket är relativt ovanligt i
Göteborgsregionen där skogen varit hårt nyttjad mellan 1600- och 1900-talet. I området finns
gamla träd, vissa är runt 200 år. En hel del döda/döende träd och stora lågor förekommer och
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hackspettspår syns på många ställen.
På Korpeberget och österut finns tallar som är äldre är 150 år, även detta är ganska ovanligt på
Västkusten av samma anledning som nämnts ovan. Återbeskogning i angränsande delar har
troligtvis skett från dessa tallar och inte från plantering, vilket innebär att träden troligen har en
unik lokal genuppsättning.
Utvecklingsmark:
Inom Natura 2000-området finns i södra delen strax väster om Flaggstångsberget, ett område
bevuxet med ädellövträd som inte når upp till fullgod Natura 2000-naturtyp men som med tiden
och med lämplig skötsel kan utvecklas mot naturtypen trädklädd betesmark (9070). Området är
ca 1 ha stort och ingick i den restaurering av hagmarkerna som genomfördes under 2014. Söder
om den västra åkern finns ett mindre område gräsmark som med tiden och skötsel i form av
slåtter skulle kunna utvecklas mot Natura 2000-naturtypen slåtteräng (6510). Arealen för detta
område är ca 0,1 ha. Total areal utvecklingsmark inom Natura 2000-området är 1,1 ha.
Bevarandemål
Huvudsyftet är att bevara ett område med relativ lång skoglig kontinuitet som är ovanligt i dessa
trakter.
Vad kan påverka negativt
Följande är exempel på sådant som kan påverka området negativt:
- Luftföroreningar från vägtrafik kan vara negativt för den epifytiska lavfloran.
- Ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen i området.
- Sur nederbörd kan påverka förutsättningarna för många arter.
Följande åtgärder skulle kunna vara negativa för områdets naturvärden men är reglerade i
naturreservatets föreskrifter och utgör därför inte reella hot:
- Skogsbruks- och jorbruksåtgärder som ej är förenliga med skötselplanen.
- Uppförande av byggnader, anläggningar och vägar.
- Sprängning, schaktning, dikning och täktverksamhet m.m.
- Anläggning av kraftledning, sätta upp mast och liknande.
- Terrängkörning.
- Ridning/cykling på annat än anvisade vägar/stigar.
Se även under naturtyperna.
Bevarandeåtgärder
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap
28 a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna
vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.
Befintligt skydd:
- Hela området ingår i Bokedalens naturreservat, som är ett kommunalt reservat.
- Områdets östligaste delar ligger inom strandskyddszon för sjön Aspen.
- Fridlysta arter förekommer inom området, bland annat större och mindre vattensalamander,
fladdermöss, hasselsnok, vanlig padda.
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Åtgärder:
- Området bör i huvudsak skötas enligt naturreservatets skötselplan. Eventuellt bör det i
skötselplanen för vissa skötselområden klargöras vad som vid behov av röjning behöver tas bort,
t.ex. inträngande gran eller igenväxningsvegetation kring skyddsvärda, gamla spärrgreniga ekar.
- Området är rikt på grova eller mycket grova ekar. Friställande av grova ekar bör göras om de är
eller riskerar att skuggas ihjäl av igenväxningsvegetation.
Se även bevarandeåtgärder för naturtyperna.
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:
9010 - Taiga
Areal: 21,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I området Bokedalen finns, framförallt från Korpeberget och österut, områden med naturtypen
taiga. I de olika bestånden varierar inslaget av lövträd, både inslag av triviallöv samt ädellöv
förekommer. I några av delområdena finns mest gran medan andra hyser för trakten mycket
gamla tallar. De äldsta tallarna är upp emot 200 år (enligt skötselplanen för naturreservatet).
Dessa tallar uppvisar de typiska drag med platta kronor, pansarbark, omfattande grovlek och
vridenhet som bara gamla tallar får. Den här typen av tall är mycket ovanlig på västkusten,
eftersom den till stora delar var skoglös vid 1800-talets slut. Återbeskogning i angränsande
delar har troligtvis skett från dessa gamla tallar och inte från plantering vilket kan innebära att
de har en unik lokal genuppsättning. Taigaområdena innehåller tämligen gott om död ved. Det
mest centralt belägna taigaområdet är utpekat som nyckelbiotop. Längst i öster finns ett brant
område med hög luftfuktighet och värden knuten till äldre granskog. I delområdet med taiga
nära badplatsen i öster har den rödlistade arten nervmossa noterats (akut hotad, EN).
Typiska arter som noterats förekomma i taigan är: blåmossa (även s.k. Natura 2000-art),
stjärtmes och spillkråka. För naturtypen mer allmänna men karakteristiska arter som
förekommer är husmossa, väggmossa samt blåbär, lingon, harsyra med flera.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr - blöt och näringsfattig näringsrik mark i boreal - boreonemoral zon. Trädskiktet är normalt mellan 30 - 100% och
utgörs av gran, tall, björk, asp, rönn och sälg. Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även
brandfält och stormfällningar. Skogen är, eller kommer i en relativt nära framtid kunna bli
naturskog och den befinner sig i ett sent successionsstadium. Gamla träd och död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen finns. Naturtypen taiga beskrivs generellt som naturliga,
gamla, boreala och hemiboreala skogar, ”naturskog” eller ”naturskogsartad skog”. Med
naturliga, gamla skogar menas skogar som bibehållit en stor del av den naturliga skogens
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Här ska exempelvis finnas gamla
träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Dessa skogar kan ha en viss mänsklig påverkan
genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De
hyser en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).
Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt
höga bevarandevärden. Typiska arter är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola,
grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt fjädermossa, skogshakmossa, garnlav,
kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, koralltaggsvamp,
ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Taiga (9010) ska vara minst 21,7 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar
och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna
träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och
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insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och
struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma
under perioder. Barrblandskog ska prägla skogen. Det ska finnas gammal tall och gran och
föryngring av nya tallar och granar som efterträdare. Hydrologi och markens näringsstatus ska
vara ostörd och naturlig. Skogen ska ha ingen eller endast lite negativ mänsklig påverkan.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla
träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller
döende träd. Främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Typiska arter av
kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, skalbaggar ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Lokalt hot:
- Eftersom små tallplantor har svårt att konkurrera med främst gran, är föryngringen mycket
dålig på flera ställen. Det finns få tallar yngre än ca 100 år, de stora mäktiga tallarna står och
trängs med gran. Detta kan bero på avsaknad av brand.
Generella hot:
- Exploatering.
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages.
Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i
beståndet inom Natura 2000-området.
- Produktionshöjande åtgärder, exempelvis gödsling, markberedning, dikning, plantering och
användandet av främmande trädslag.
- Markskador. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin påverkas och naturmiljön
förändras. Detta gäller större markskador.
- Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för många
brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med efterföljande
vegetationsförändringar.
- Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till fragmentering av
vissa organismers populationer, medan andra organismer påverkas negativt när
skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. På landskapsnivå utgör fragmentering ett
betydande hot genom att partier med äldre skog förekommer allt mer isolerat, och genom att
sammanhängande områden med kontinuitetsskogar splittras upp genom avverkningar.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer,
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och
förekommer ofta i bara några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte
får verka kan det i landskapet uppstår brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående
arternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora ytor, men andra
viktiga dynamiska krafter är översvämning, vind och angrepp av insekter och svamp.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
Bevarandeåtgärder
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan.
- På vissa ställen kan det vara aktuellt med någon typ av åtgärd för att gynna tall och
tallföryngring. En naturvårdsbränning är troligtvis inte aktuell eftersom området ligger relativt
nära tätbebyggelse och har många små gårdar utspridda i landskapet. Det är också mycket
kuperat. Försiktig röjning av gran kan därför vara en lämpligare åtgärd.
- Vid eventuella röjningar bör röjningsavfallet lämnas kvar i området för att öka mängden död
ved. Röjningar bör inte göras där värdena är knutna till äldre granskog.
- Inventering av naturtypen i området behövs för att kunna bedöma bevarandetillståndet samt
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för att få bättre kunskap om förekomsten av typiska arter.
- Taigan bör huvudsakligen lämnas till fri utveckling.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för naturtypen som helhet i området, bedöms vara icke gynnsamt.
Bedömningen är osäker då inventeringar inte har inte genomförts i alla delområdena med taiga.
(Två av delområdena med taiga har inventerats och bedömts ha gynnsamt bevarandetillstånd
medan de andra delområdena är mindre kända). Se även under bevarandeåtgärder ovan.
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9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 8,3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Trädklädda betesmarker finns i två lite större sammanhängande områden både väster och öster
om herrgården. I det västra delområdet finns en ren ekhage men även betesmark med en
blandning av olika ädellövträd såsom alm, bok, ek, ask m.fl. Gamla träd förekommer tämligen
allmänt, även äldre tall, många av träden är grova och spärrgreniga. Ett flertal av främst
ekarna, men även några bokar, är s.k. jätteträd med omkretsar mellan 315 - 476 cm. Många av
de stora träden är rika på epifytiska lavar och mossor. Mängden död ved är sparsam. Det västra
delområdet innefattar också en bäckravin och det är utpekat som nyckelbiotop. Restaurering av
delar av de västra hagmarkerna ägde rum under 2010.
I de trädklädda betesmarkerna i öster finns förutom lövträden ek, bok, lind, lönn m.fl. även ett
visst inslag av äldre barrträd.
För naturtypen typiska arter finns mestadels rapporterade från det västra delområdet. Av
typiska arter är blåsuga och gökärt noterade. Karakteristiska, mer allmänna arter, som
förekommer är knippfryle, ärenpris, smultron och guldlockmossa. Andra arter som kan nämnas
är grönvit nattviol (fridlyst) och desmeknopp (nära hotad, NT) samt den lite ovanliga arten
gullpudra.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr-blöt och näringsfattignäringsrik fastmark. Träd- och buskskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av
inhemska trädslag. Naturtypen inkluderar betade trädklädda hagmarker och betad skog.
Naturtypen har lång hävdkontinuitet och lång trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Bete
förekommer normalt i naturtypen. Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull
artstock knuten till betespåverkan i fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden
knutna till beteshävd finns. Artsammansättningen varierar beroende på geografisk belägenhet
och markens produktionsförmåga. I hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men
även lind, ask och i vissa fall tall förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd
och björk, i södra Sverige även ek/bok. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd
är särskilt värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Välbevarad
grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Typiska arter: blåsuga, ormrot, lundstarr, stagg, klockpyrola, ängsvädd,
ekspik, sotlav, läderlappslav, skogsvisslare, slåttergräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril m.fl.
Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, näringstillförsel, bruten kontinuitet i
trädskiktet. 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 Trädklädda betesmarker (9070) ska vara minst 8,3 hektar. Årligt bete ska påverka
naturtypens dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken. Krontäckningen ska
kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark. Solexponerade, varma miljöer och
strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska finnas gamla träd och föryngring av
nya träd som efterträdare av följande trädarter: ek, allmänt - rikligt förekommande; bok, tall,
alm, lind och lönn tämligen allmänt förekommande. Det ska finnas ett buskskikt med olika
växtarter men framförallt med hassel. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen
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främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas. Följande strukturer/substrat ska finnas:
gamla träd, träd med grov bark med skador, håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål,
levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar; stående döda eller döende
träd. Typiska arter av kärlväxter, mossor och lavar ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
- Naturtypen är känslig för faktorer som påverkar de gamla hagmarksträden negativt. Detta kan
vara skador eller slitage på stam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning
eller svampangrepp som dödar trädet snabbt. Om naturtypen betas av hästar behöver träden
oftast skyddas mot gnagskador.
- Utebliven eller olämplig skötsel av hävdade objekt (på grund av ändrad markanvändning,
nedläggning av jordbruk m.m.).
- Utebliven röjning av igenväxningsvegetation och minskat eller upphört eller minskat bete
leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den hävdgynnade och
ljuskrävande floran och faunan.
- Alltför kraftig röjning av buskar och träd så att organismer som är beroende av dessa
strukturer missgynnas.
- Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypens floravärden negativt. Betestrycket får inte
vara så hårt att grässvålen blir söndertrampad.
- Skötsel som avlägsnar småbiotoper, kantzoner och mosaikmiljöer och skapar skarpa gränser
mellan olika markslag påverkar naturtypen negativt.
- Spridning av gödsel i naturtypen påverkar floran negativt.
- Tillskottsutfodring av betesdjuren ger indirekt näringstillförsel till marken och missgynnar
den konkurrenssvaga floran. Sambete med vall, vilket ger samma effekt som stödutfodring.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativ för den
dynglevande insektsfaunan och bör därför bara användas vid behov.
- Bristande träd- och buskföryngring hotar på sikt kontinuiteten av dessa strukturer i
naturtypen.
- Markberedning och skogsplantering i hagmarker
- Avverkningar annat än i naturvårdssyfte.
- Virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för naturtypen viktiga
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.
- Ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker.
Generella hot:
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis dikning, byggnationer och täktverksamhet.
- Luftföroreningar, främst bilavgaser från angränsande större vägar, kan utarma den känsliga
epifytfloran av lavar och svampar som är knutna till gamla grova ekar. Ett ökat kvävenedfall
kan förändra artsammansättningen i fältskiktet. I delar av landet kan även sur nederbörd
påverka förutsättningarna för många arter.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
Bevarandeåtgärder
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan.
Även följande är av stort värde för skötseln av de trädklädda betesmarkerna:
- De vidkroniga ekar, som växt upp i öppet solbelyst läge behöver ha fortsatt tillgång på ljus
och värme. Yngre träd som växer upp nära ekarna eller in i deras kronor skuggar de gamla
träden och kan orsaka att de gamla träden dör i förtid i brist på ljus. Många av de organismer
som lever på dessa träd, t.ex. lavar och insekter är också beroende av värme och ljus och de
minskar vid ökad beskuggning.
- Fältskiktet behöver ljus och fortsatt hävd för att inte grässvålen ska luckras upp och
kärlväxterna utkonkurreras av skuggtåliga arter.
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- Röjning av igenväxningsvegetation bör göras vid behov. Död ved bör lämnas om den inte
utgör en fara för betesdjuren.
- Sörja för rekrytering av nya potentiella jätteträd. Nyrekrytering av hagmarksträd bör ske i
området, eller i angränsande marker.
- Inventering av naturtypen i området behövs för att kunna bedöma bevarandetillståndet samt
för att få bättre kunskap om förekomsten av typiska arter.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (2005). Bedömningen är osäker då
inventeringsuppgifter från senare tid saknas.
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9110 - Näringsfattig bokskog
Areal: 12,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsfattig bokskog finns i ett större, sammanhängande och smalt skogsområde i Natura
2000-områdets västra del. Området är kuperat och brant i vissa partier. En stig löper genom
bokskogen i nord - sydlig riktning. Rikligt med död/döende grov ved finns liksom tickor,
svampar och mossor på den döda veden. Hackspettshack finns på många träd.. Förutom bok
förekommer också lind, alm och äldre tall. Rasbranten i områdets norra del utgör nyckelbiotop
med hög och jämn fuktighet där ek dominerar men där också inslag av främst asp och
vårtbjörk finns. I rasbranten förekommer mossfällar på stående träd, block, sten, bergväggar
och lodytor. Död ved finns sparsamt i form av lågor och torrakor.
Endast den typiska arten platt fjädermossa finns noterad i området, i övrigt är förekomsten av
typiska arter dåligt känd. Karakteristiska, mer allmänna arter som finns är blåbär och kruståtel.
Generell beskrivning av naturtypen: Bokskog på sur podsolerad jord som är torr till frisk.
Trädskiktets kronträckningsgrad är mellan 30 - 100% och bok utgör minst 50%. Inslag av
andra trädslag kan förekomma. Skogen ska vara eller i nära framtid kunna bli naturskog och
vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Gamla träd, död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen finns. Fältskiktet saknas helt eller är glest med kruståtel,
vitfryle, örnbräken och blåbär. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt
nedbrutna boklöv. En väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar kan förekomma.
Typiska arter: fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, lunglav, bokkantlav,
skriftklotterlav, havstulpanlav m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig bokskog (9110) ska vara minst 12,7 ha. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga och naturliga processer, t. ex. trädens föryngring,
åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa
omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka
dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier
förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Det
ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bok,
allmänt - rikligt förekommande; ek, lind, alm, tall, asp, vårtbjörk, enstaka förekomst.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla
träd med grov bark med skador och håligheter, träd med hackspettsbohål, levande träd med
döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar
och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt gamla och värdefulla träd i
området. Igenväxningsvegetation ska inte tillåtas dominera i botten-, fält- eller buskskiktet. För
naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas. Typiska lav- och mossarter ska
förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
- Konkurrens från gran eller andra främmande trädslag.
- Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
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- Brist på större samanhängande bokskogar försvårar för arter knutna till naturtypen att
bibehålla stabila popultaioner.
Se även Negativ påverkan, underrubriken generella hot under naturtypen taiga (9010).
Naturtyperna bedöms kunna påverkas negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan. Eventuell granföryngring röjs bort.
- Röjningsavfall bör lämnas kvar för att öka mängden död ved.
Stycke från den gamla bevarandeplanen från 2005: Områden utanför Natura 2000 området
finns som är lämpliga att på sikt omföra till bokskog, exempelvis granplanteringar och hygget
vid och norr om Gripsholm. Hygget täcks idag av björksly och under det har små bokplantor
planterats. Även små granplantor finns här och där och ett förslag är att de så småningom
huggs bort för att gynna boken. I skötselplanen för reservatet, som omfattar ett större område
än Natura 2000-området, anges att en omföring ska ske och arbetet är påbörjat. Detta är
mycket positivt för att öka den sammanhängande arealen bokskog i Natura 2000 nätverket och
ytterligare förstärka värdena i området.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt (bedömning gjord 2010).
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9130 - Näringsrik bokskog
Areal: 10,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsrik bokskog finns i ett relativt stort och långsmalt område i Natura 2000-områdets
västra del. Området gränsar i väster mot den högre belägna näringsfattiga bokskogen och i
öster mot jorbruksmarken. Hela skogsområdet utgörs av nyckelbiotop vilken kännetecknas av
rikligt med grova träd, hög och jämn fuktighet, ymningt mosstäcke, rik förekomst av
vedsvampar, värdefull kryptogamflora och stora ornitologiska värden. Beståndet domineras av
bok men även ek är vanligt förekommande, där finns också inslag av alm och skogslind samt
triviala lövträd. Död ved i form av lågor, torrakor, högstubbar och grova liggarnde
ädellövgrenar är allmänt till rikligt förekommande. Tickor, vedsvampar och mossor växer på
den döda veden och hackspettshack är vanligt på träd och död ved. Under 2018 har ekar
frihuggits i ett område ovanför Jonsereds station.
Ett mindre område med näringsrik bokskog finns också strax öster om åkrarna i Natura 2000områdets mellersta del. Detta område är nordvänt och ligger på relativ plan mark nedanför ett
höjdområde med taiga. Bok präglar skogen men en viss förekomst av ek finns även samt inslag
av triviallövträd och apel. Även detta område är utpekat som nyckelbiotop med
biotopkaraktärerna; rik förekomst av grova träd, vissa spärrgreniga samt död ved och
vedsvampar. Fler gamla ekar än bokar finns i skogsområdet och den döda veden består till
största delen av rotvältor men även av torrakor, högstubbar och lågor.
Typiska arter som noterats i den näringsrika bokskogen är: platt fjädermossa, bokvårtlav,
hässlebrodd och myskmadra. Även den karakteristiska arten långsvingel förekommer.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark
som är torr - frisk. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30 - 100% och bok utgör minst 50% av
grundytan. Inslag av andra lövträd, ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag
kan finnas i boreonemoral zon men saknas normalt i nemoral zon. Skogen är eller kommer
inom en relativt nära framtid kunna bli, naturskog eller likna naturskog med avseende på
egenskaper och strukturer. Den är i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium med
gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Den kan ha påverkats av
t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Områden med stor artrikedom med avseende
på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik bokskog även om ett
naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Välbevarad
grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden. Fältskiktet domineras av örter och gräs och har relativt stor förekomst av
lundarter. Det är gott om vårblommande arter. Skogar med lång kontinuitet har en väl
utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar. Typiska arter är: Skogsbingel, hässlebrodd,
storrams, lundarv, ramslök, liten och grov baronmossa, fällmossa, platt och grov fjädermossa,
trädporella, krusig ulota, lunglav, grynig filtlav, skriftklotterlav, havstulpanlav och bokoxe.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsrik bokskog (9130) ska vara minst 10,9 ha. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t. ex. trädens föryngring,
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åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa
omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka
dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier
förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Det
ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av följande trädarter: bok,
allmänt - rikligt förekommande; ek, tämligen allmänt förekommande; andra naturligt
förekommande arter, enstaka förekomst. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.
Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och
mulm, träd med hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och
högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området.
Igenväxningsvegetation ska inte tillåtas dominera i botten-, fält- eller buskskiktet eller
konkurrera ut gamla, grova ekar. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte
finnas. Typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Se Negativ påverkan, underrubriken generella hot under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna
bedöms kunna påverkas negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Skötselplanen bör ses över särskilt beträffande skötselområde 2 där ett stort antal grova,
gamla skyddsvärda träd förekommer vilka kan vara i behov av friställande för att inte dö i
förtid. Skötselplanen anger inget om skötsel kring skyddsvärda träd i skötselområde 2
- I övrigt skötsel enligt naturreservatets skötselplan. Eventuell granföryngring röjs bort.
- Röjningsavfall bör lämnas kvar för att öka mängden död ved.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt (uppgift från 2010).
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9160 - Näringsrik ekskog
Areal: 4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsrik ekskog finns i tre spridda delområden i Natura 2000-områdets södra samt norra
delar. I den södra delen finns naturtypen på det s.k. Flaggstångsberget. Skogen består här av
ädellövblandad skog med främst trädslagen bok och ek på den bättre marken och mera
talldominans på hällmarken. Två jätteekar, 314 respektive 354 cm i omkrets, står i den
östligaste delen. Sydost om herrgården vid Aspens strand finns också ett mindre område med
näringsrik ekskog, där är inslaget av äldre klibbalar stort.
Det norra delområdet utgörs av nyckelbiotop som består av urskogsartad naturskog med riklig
mängd grova träd och ymningt mosstäcke. Luftfuktigheten är hög och jämn och ett ymningt
mosstäcke finns på lågor, stående träd, block och bergväggar. Genom området slingrar sig en
bäck och här finns även rörligt markvatten. Trädskiktet består till stor del av alm och till lite
mindre del av ek med inslag av klibbal och rönn, ask, hägg, sälg och apel. Gammal alm
förkommer tämligen allmänt men även gammal ek med håligheter och mulm finns. Lågor av
bok med påväxt av vedsvamp och tickor finns allmänt till rikligt medan död ved i form av
lågor av andra trädslag samt högstubbar och torrakor förekommer mera sparsamt.
Förekomsten av typiska arter i områdets näringsrika ekskogar är dåligt känd.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr - fuktig jord, ofta mullrik
brunjord. Den underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika
jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess miljöer
kan gleyhorisonter förekomma i jordmånsprofilen. Krontäckningen är normalt 50 – 100% och
ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra
lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Skogen är, eller kommer i en
relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper
och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning.
Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det finns gamla träd och
död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Områden med stor artrikedom med
avseende på rödlistade arter är ibland knutna till naturtypen. Välbevarad grundvattenförekomst
är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter
för naturtypen är: murgröna, trolldruva, gulsippa, vätteros, fällmossa, guldlockmossa, platt
fjädermossa, trädporella, grynig filtlav, havstulpanlav, rutskinn, rostticka m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara minst 4 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. trädens föryngring,
åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa
omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka
dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd.
Ädellövträd ska dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av följande trädarter: ek och alm, tämligen allmänt förekommande; andra naturligt
förekommande lövträd, enstaka förekomst. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat.
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Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador, håligheter och
mulm, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller
döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de
biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva
arter ska inte finnas. Typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska förekomma tämligen
allmänt.
Negativ påverkan
Se Negativ påverkan, underrubriken generella hot under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna
bedöms kunna påverkas negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Skötsel enligt naturreservatets skötselplan.
- Friställande av jätteekar bör göras om de är igenväxta eller riskerar att inom en snar framtid
bli skuggade av igenväxningsvegetation.
- Inventering av naturtypen i området behövs för att kunna bedöma bevarandetillståndet samt
för att få bättre kunskap om förekomsten av typiska arter.
Bevarandetillstånd
Sammantagen bedömning av bevarandetillståndet för naturtypen i området är icke gynnsamt.
Bedömningen är osäker då inventeringsuppgifter från senare tid saknas. Ett mindre delområde
med näringsrik ekskog bedömdes under 2010 ha gynnsamt bevarandetillstånd.
Bevarandetillståndet i övriga delområden med naturtypen har inte inventerats..
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 1,2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen finns i Korpebergets sydvända brant, ca 200 meter norr om herrgården. Skogen på
Korpebergets höjdområde består av äldre talldominerad blandskog. I branten mot söder
övergår skogen i ett mer ädellövsdominat bestånd med förekomst av bland annat ek. Den allra
västligaste delen av branten ingår i en nyckelbiotop som sträcker sig runt Korpeberget mot
väster och norr. Området har inte inventerats vilket innebär att kunskapen om förekommande
typiska arter är bristfällig.
Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen omfattar blandskog med lind, ask, alm, ek och
lönn på sluttande marker, exempelvis skredmarker eller i raviner. Skogstypen förekommer på
kalkrika, men ibland även silikatrika jordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med
skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. Buskskiktet är ofta väl
utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och
solexponerade lägen och naturtypen är ofta rik på epifyter (trädlevande mossor och lavar).
Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med
avseende på egenskaper och strukturer som exempelvis varierad ålder på träden, förekomst av
död ved och gamla träd och att det finns kontinuitet av de aktuella, förekommande trädslagen.
Välbevarad grundvattenförekomst är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt
höga bevarandevärden. Typiska arter: Trolldruva, smånunneört, skogsbingel, skogssvingel,
baronmossor, guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grov
baronmossa, fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav, läderlappslav m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Ädellövskog (9180) i branter ska vara minst 1,2 hektar. Skogen ska i huvudsak formas
av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. trädens
föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa
omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, stormfällning, skred eller bete ska
påverka dynamik och struktur. Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig.
Ädellövträd ska dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som
efterträdare av följande trädarter: ek samt lind, lönn och ask m.fl. Trädskiktet ska vara blandat,
olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark
med skador och håligheter; levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar,
stående döda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt
gamla och värdefulla träd i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska
inte finnas. Typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor ska ha tämligen allmän förekomst.
Negativ påverkan
Se Negativ påverkan, underrubriken generella hot under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna
bedöms kunna påverkas negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Skötselplanen för naturreservatet ska följas.
- Skogen bör lämnas till huvudsakligen fri utveckling.
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- Inventering av naturtypen i området behövs för att kunna bedöma bevarandetillståndet samt
för att få bättre kunskap om förekomsten av typiska arter
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt (bedömningen är osäker då inventeringsuppgifter
från senare tid saknas). Bedömningen baseras på att branten är otillgänglig och sannolikt inte
påverkats i någon hög grad av mänskliga aktiviteter eller skogsbruk.
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