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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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Lena Smith

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520149 Ranebolund
Kommun: Stenungsund
Områdets totala areal: 26 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-09-20
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Staten, naturvårdsverket.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, 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
9180 - Ädellövskog i branter
9190 - Näringsfattig ekskog
1979 - Brynia, Bryhnia novae-angliae
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 Ranebolund är de prioriterade
bevarandevärdena alla de skogsnaturtyper som förekommer i området, det vill säga bok- och
ekskogarna, taigan, ädellövskogen i branterna samt den trädklädda betesmarken.
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Motivering: De gamla bok- och ekskogarna i Ranebolund har rik förekomst av epifytiska mossor
och lavar. Områdets skogar har lång kontinuitet, gott bevarande och naturskogskaraktärer. De har
god representativitet beträffande beträffande de olika ingående skogsnaturtyperna.
Prioriterade åtgärder: I hela området finns inväxt av gran som behöver åtgärdas inom de närmaste
åren. Även stigen genom området behöver röjas och märkas upp.
Beskrivning av området

Natura 2000-området Ranebolund som är ett litet och kuperat bergsområde, ligger ca 7 km öster
om Jörlanda och omfattar hela naturreservatet Ranebolund. Området är beläget inom
riksintresseområde för både naturvård och friluftsliv (Svartedalen) och består i huvudsak av
ädellövskog med en ovanligt rik lundvegetation. Karaktäristiskt är den stora mängden bokträd av
varierande ålder och dimension. Flera naturtyper finns representerade beroende på
markförhållanden och trädslags-sammansättning. Skogen har lång skoglig kontinuitet och skiljer
sig märkbart från de omgivande miljöerna i Svartedalsområdet som ur botanisk synpunkt är
relativt karga och artfattiga. Förklaringen till detta är den rika förekomsten av kalkspat i
gnejsgrunden. Längre tillbaka i tiden har större delen av området troligen varit mer öppet och
bestått av ängs-/eller betesmark. Här och var finns fortfarande stengärdesgårdar och även taggtråd
kvar.
Trädskiktet i Natura 2000-området domineras i stort av ek och bok med inslag av gran och
triviallöv. Drygt ett par hundra kärlväxter finns noterade för området, varav flera är exklusiva för
länet, hit hör t.ex. häxört, ramslök, sårläka, myskmadra, underviol, lundviol, nästrot,
skogssvingel, och storgröe. Området är också mycket rikt på lavar och här har noterats t.ex. både
örtlav och mussellav. Fridlysta arter förekommer såsom t.ex. blåsippa, grönvit nattviol och
smörbollar. Förekommande hotade och rödlistade arter är bland annat; skogssvingel, sårbar
(VU); örtlav, starkt hotad (EN); lunglav, nära hotad (NT).
Höjderna representeras av blandskog med krattek/tall och de har varierande inväxt av bok och
gran. Undersökningar av trädens ålder har visat att tallarna i taigaområdet är ca 140 år gamla och
kratteken i samma yta ca 71 år. Detta tyder på att höjderna tidigare dominerats av tall medan eken
vandrat in på senare tid – förmodligen p.g.a. minskat betestryck. De äldsta tallarna hittades på ett
litet höjdområde med hällmarksblandskog i väster, där ligger medeltallens ålder på 195 år. I
väster finns ett större parti näringsfattig bokskog och ett område med naturtypen ädellövskog i
branter (i den nordvända branten). Fältskiktet i branterna i den norra delen övergår allmänt till
successivt rikare naturtyper med större lövträdsinslag. De mellersta delarna av Natura 2000området består i hög grad av lövblandad barrskog och i söder finns ett område med taiga. Några
mindre områden domineras enbart av gran. De östra delarna är näringsrikare och här finns
områden med näringsrik bokskog. Längst i öster och gränsande mot öppen åkermark finns ett
mindre område med trädklädd betesmark. Lundområdet är begränsat till en relativt smal zon
mellan det mäktiga bergpartiet i söder och kulturmarkerna i norr.
Utvecklingsmark: I Natura 2000-området finns barrskog, blandskog, triviallövskog, ädellövskog
och kalkbarrskog som inte når upp till fullgoda Natura 2000-naturtyper men som med tiden och
lämplig skötsel kan utvecklas mot naturtyperna taiga, trädklädd betesmark, näringsfattig ekskog
eller ädellövskog i branter. Total areal utvecklingsmark är ca 9,72 ha. Se även respektive
naturtypsbeskrivning längre fram i bevarandeplanen.
Bevarandemål

Att i Ranebolund är bevara de orörda skogarna och för området unika ädellövskogen med sin rika
epifyt- och lundvegetation.
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Vad kan påverka negativt

Följande faktorer skulle kunna påverka området negativt:
- Brist på lämpliga skötselåtgärder. Områdets skötselplan som hör till naturreservatet Ranebolund
skrevs 1996 och är i behov av revidering.
- Föryngring av gran kan leda till minskat ljusinsläpp till markfloran och en successiv övergång
till granskog.
- Markavvattning i intilliggande miljöer kan påverka områdets hydrologi och därmed ingående
naturtyper och arter negativt.
- God föryngring av bok kan leda till minskat ljusinsläpp till markfloran.
- Igenväxning med sly och buskar i områdets öppnare miljöer.
- Markslitage p.g.a. omfattande friluftsliv.
Följande åtgärder regleras av naturreservatsföreskrifter och utgör därför inga reella hot:
- Exploatering som byggnation, anläggning av väg eller parkeringsplats.
- Anläggning av luft- eller markledning, stängsel eller hägnad.
- Borrning, grävning, schaktning, fyllning, tippning, dämning eller anordnande av upplag.
- Avverkning av träd eller annan skogsvårdsåtgärd.
- Bortförsel eller upparbetande av dött träd eller vindfälle.
- Framförande av motorfordon.
- Användning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.
- Kalkning av mark eller vatten.
- Eldning.
Se även beskrivning av negativ påverkan för respektive naturtyp.
Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett
Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28
a § miljöbalken). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.
Befintligt skydd:
- Området är skyddat som naturreservat (Ranebolund).
- I området förekommer fridlysta växter (blåsippa, grönvit nattviol, smörbollar).
Övergripande åtgärder:
- Översyn/revidering av naturreservatets skötselplan för att anpassa den till målet på gynnsam
bevarandestatus för utpekade naturtyper.
- I samband med revidering av skötselplanen bör även behovet av kanalisering av friluftslivet
undersökas. På känsliga partier kan spångning vara gynnsamt för att undvika markslitage.
Skötsel:
- I hela området finns viss inväxt av gran som behöver åtgärdas inom de närmaste åren.
- Röjning av gran- och viss tät bokföryngring i lövskogsbestånden. Tillsyn vart 10:e år.
- Röjning av sly och buskar i öppna ängspartier. Tillsyn vart 3:e år.
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,
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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: 3,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ett relativt stort område med taiga finns i Natura 2000-områdets mellersta, södra del. Ytan
utgörs av ett berg med äldre tallskog där tallen har en medelålder av ca 140 år. I området finns
också krattek som är omkring 70 år gammal. Troligen har eken på senare tid vuxit in i det som
tidigare varit ren barrskog – möjligen kan detta kanske ha skett efter upphört bete. Det är ont
om tallfõryngring i området – och det är troligt att taigan med fri utveckling i framtiden kan
komma att övergå till näringsfattig ekskog (9190). Idag utgör eken nära 50% av beståndet. I
taigan finns också inslag av troligen ca 40 årig bok. Graninväxten är kraftig i taigan, men
enstaka gran har funnits här tidigare och några av dem är mycket gamla. Enstaka röjningsspår
finns i nedre delen av berget. En del lågor och torrakor förekommer.
Taiga finns även i ett litet runt område i väster. Detta område består av krattek och äldre
knotiga tallar, flera så gamla som ca 195 - 200 år. Enstaka torrakor förekommer och fältskiktet
består av ljung, blåbär och lingon. En del inväxt gran förekommer. I den östligaste delen av
Natura 2000-området finns ett långsmalt område som troligen också består av taiga.
Kunskaperna om detta delområde är dåliga då uppgifter om det saknas från basinventeringen.
Karakteristiska arter för taiga som finns i området är stor kvastmossa och husmossa. Typiska
arter som noterats är mörk husmossa och platt fjädermossa.
Utvecklingsmark: Det finns tre delområden i Ranebolund med blandskog som med tiden och i
huvudsak fri utveckling kan utvecklas till fullgod Natura 2000-naturtyp taiga. Den
sammanlagda arealen utvecklingsmark med utvecklingsmålet taiga är ca 5,31 ha. (ca 3,2 ha av
den arealen har det alternativa utvecklingsmålet trädklädd betesmark (9070) (i det fall skogen
skulle betas), eller näringsfattig ekskog, det senare gäller ca 2,9 ha av arealen 5,31 ha).
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 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. 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 grundvattenstatus 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
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dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Taiga (9010) ska vara minst 3,9 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 insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska
påverka skogens dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre
successionsstadier förekomma under perioder. Blandskog 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. För naturtypen främmande och/eller invasiva
arter ska inte förekomma. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar och
skalbaggar ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
- Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer förstörs eller borttages.
Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i
beståndet av intresse.
- 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.
- 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 uppstå 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.
- Systempåverkande arter, till exempel klövvilt som i betydande delar av Norrland har påverkat
förekomst av asp, rönn, sälg negativt Andra hot är invasiva främmande arter som har potential
att skada den naturliga floran och faunan.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.
Se även rubriken negativ påverkan för området som helhet.
Bevarandeåtgärder
- Skogen ska lämnas för fri utveckling, enligt naturreservatets skötselplan.
- Inventering av området med taiga i den östligaste delen av Natura 2000-området bör göras.
- Eventuellt bör försiktig röjning av gran göras om den riskerar att tränga undan äldre tallar.
Bevarandetillstånd
Den samlade bedömningen av naturtypen i området Ranebolund är att bevarandetillståndet inte
är gynnsamt.
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9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I den östligaste delen av Natura 2000-området finns ett långsmalt område med trädklädd
betesmark. Ytan består av gammal äng/betesmark där det också finns en äldre stengärdesgård.
Området grãnsar till öppen åkermark i norr. Ett par gamla vidkroniga ekar finns i betesmarken
samt äldre och gamla aspar. Hasselbuketter förekommer liksom blåsippa, myskmåra och örter i
fältskiktet. Här finns mycket grov död ved och torrakor. Andra trädslag som finns i området är
al, rönn, björk, asp, ek och alm. Kunskapen om typiska arter och hävdtillstånde för naturtypen
är dålig känd (2018).
Utvecklingsmark: I basinventeringen av skogen i Ranebolund har vissa skogspartier med
barrskog, blandskog, triviallövskog och ädellövskog som idag inte når upp till fullgoda Natura
2000-naturtyper bedömts kunna betas och utvecklas mot trädklädd betesmark. Dessa
skogspartier finns spridda över hela Natura 2000-området. Skötselplanen för naturreservatet
anger att all skog i området ska få utvecklas fritt, d.v.s. utan mänsklig påverkan/hävd. I de fall
skötselplanen revideras och bete i vissa områden kan anses gynna den biologiska mångfalden
och bidra till gynnsamt bevarandetillstånd skulle bete i dessa marker kunna övervägas. Areal
som enligt basinventeringen kan ha utvecklingsmålet trädklädd betesmark är 4,95 ha. (Av
denna areal har 3,83 ha också alternativa utvecklingsmål enligt följande; taiga (9010) 0,33 ha,
lövsumpskog (9080) 0,06 ha, näringsrik bokskog (9130) 0,72 ha, ädellövskog i branter (9180)
0,53 ha och näringsfattig ekskog (9190) 2,85 ha.
Genrell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr - blöt och näringsfattig näringsrik 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
grundvattenstatus 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 Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 0,4 hektar.
Årligt bete ska påverka naturtypens dynamik och struktur. Lövträd 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 och hassel (tämligen
allmänt förekommande); björk, rönn, al och alm (enstaka förekomst). Gran, buskar och
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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 förekomma. Följande
strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov bark med skador och håligheter,
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
Följande är exempel på sådan som kan påverka naturtypen negativt:
- 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 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.
- Överbete. Alltför intensivt betestryck påverkar naturtypen negativt.
- 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.
- 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.
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i angränsande
områden, exempelvis dikning, byggnationer och täktverksamhet.
- Avverkningar annat än i naturvårdssyfte.
- Markberedning och plantering
- Virkestransporter eller körning med andra tyngre fordon kan skada för naturtypen viktiga
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi.
- Ökat graninslag i lövträdsbärande hagmarker.
- Luftföroreningar kan utarma känslig epifytflora av lavar och svampar som är knutna till
gamla grova ekar. Ett ökat kvävenedfall kan förändra artsammansättningen i fältskiktet. Sur
nederbörd påverka förutsättningarna för många arter
Bevarandeåtgärder
- Trãdskiktet behöver glesas ut och hasseln behöver föryngringsbeskärning.
- Området behöver betas för att naturtypen ska ha gynsamt bevarandetillstånd.
- Området bör återinventeras för att få bättre kunskap om nuvarande (2018) hävdtillstånd och
typiska arter..
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är dåligt känt men bedöms vara icke gynnsamt.
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9110 - Näringsfattig bokskog
Areal: 4,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ett stort område med näringsfattig bokskog finns i Natura 2000-områdets västra del. Bokens
medelålder i beståndet är ca 50 år men flera träd runt 75 år finns också. Enstaka gamla bokar
och vårtbjörkar förekommer liksom flera stora gamla tallar. Fältskikt saknas helt eller består av
lite glest blåbärsris här och var. Troligen har detta område tidigare varit mer öppet. Här finns
spår av gammal plockhuggning och enstaka röjningar på senare tid. Fläckvis finns inväxta
granar och även ek förekommer. I den södra delen finns en gammal körväg. Följande typiska
arterfinns noterade inom Natura 2000-området som helhet: späd frullania, klippfrullania, platt
fjädermossa, grov fjädermossa, traslav, lunglav, örtlav och mussellav.
Generell beskrivning av naturtypen: Bokskog på sur podsolerad jord som är torr till frisk.
Trädskiktets kronträckningsgrad är mellan 30 - 100% och bok utgör minst 50%. Inslag av
andra trädslag kan förekomma. Skogen ska vara eller i nära framtid kunna bli naturskog och
vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Gamla träd, död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen ska finnas. Fältskiktet saknas helt eller är glest med
kruståtel, vitfryle, örnbräken och blåbär. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt
nedbrutna boklöv. En väl utvecklad och artrik epifytflora av främst lavar kan förekomma.
Typiska arter: fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, lunglav, bokkantlav,
skriftklotterlav, havstulpanlav m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen av näringsfattig bokskog (9110) ska vara minst 4,4 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. 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, vårtbjök och tall
(enstaka förekomst). Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande
strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark med skador och håligheter, levande
träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd.
Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och
värdefulla träden i området. Igenväxningsvegetation ska inte tillåtas dominera i botten-, fälteller buskskiktet. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas. Typiska
lav- och mossarter ska ha tämligen allmän förekomst.
Negativ påverkan
- Se Negativ påverkan under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna bedöms kunna påverkas
negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Området bör inventeras för att få bättre kännedom om förekomst av typiska arter.
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Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (basinventering 2009).
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9130 - Näringsrik bokskog
Areal: 2,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Näringsrik bokskog finns i Natura 2000-områdets östra delar. Beståndens bokar har hög
medelålder och vissa av dem är gamla och grova, även vårtbjörkar förekommer. Efterförljare
till de gamla träden finns. Bok är det dominerande trädslaget men viss inväxt av smågran och
löv förekommer, både yngre och lite äldre (30- 50 år gamla). Inväxten behöver på sikt åtgärdas.
Andra trädslag som förekommer är ek al, asp och ask. Fältskikt saknas helt eller är glest och
består av enstaka örter såsom t.ex. harsyra. Död grov ved förekommer i området, även lumpved
från röjning av gammal körväg. Det södra delområdet med näringsfattig bokskog har
förmodligen tidigare varit ängs/betesmark. Den hotade arten skogssvingel (VU) förekommer i
naturtypen. Typiska arter för naturtypen som noterats förekomma inom Natura 2000-området
som helhet är: späd frullania, klippfrullania, västlig husmossa, platt fjädermossa, grov
fjädermossa, hjälmfrullania samt dunmossa
Naturtypen förekommer på näringsrik, ofta mullrik mark som är torr -f risk. Trädskiktets
krontäckningsgrad är 30 - 100% och bok utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra
lövträd, ofta alm, ask, ek och björk kan förekomma. Barrträdsinslag kan förekomma i
boreonemoral zon men saknas normalt i nemoral zon. Skogen ska vara, eller i en relativt nära
framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och strukturer.
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 ska finnas gamla träd och död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i
syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier
ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre
successionsstadier. 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 grundvattenstatus 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:
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 av näringsrik bokskog (9130) ska vara minst 2,7 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. 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, ask och vårtbjörk (enstaka förekomst). Trädskiktet ska
vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov
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bark med skador och håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och
högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta
överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området.
Igenväxningsvegetation ska inte tillåtas dominera i botten-, fält- eller buskskiktet. 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 under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna bedöms kunna påverkas
negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Inväxt av gran behöver försiktigt röjas bort.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (basinventering 2009).
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9180 - Ädellövskog i branter
Areal: 2,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Naturtypen ädellövskog i branter finns i ett relativt stort område i den nordvända branten i
Natura 2000-områdets nordvästra del. Nedanför branten i norr finns en brukad åkermarksyta.
Ädellövskogen har hög medelålder, den är ca 75 år gammal men här finns också gott om
bokträd som är på väg att bli riktigt gamla. I banten finns även några gamla vårtbjörkar samt
sälg. Andra förekommande trädarter är asp, al, ek, alm, ask, lönn, rönn och hassel. Fältskiktet
är klent, ställvis förekommer harsyra. Mängden grov död ved är riklig. Enstaka granar har växt
in i området och dessa behöver på sikt röjas bort. Tidigare har detta område troligen varit
betesmark.
Områdets norra del vilken ligger relativt nära Jörlandaån får ibland besök av bäver. Under
2014 noterades ca 10 fällda stammar och 5 stående med gnagmärken. Bävern är en s.k. Natura
2000-art och är också fridlyst. Typiska arter som noterats i Natura 2000-området är:
skuggsprötmossa, klippfrullania, mörk husmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa och
lunglav. Andra arter som noterats i naturtypen i Ranebolund är blåsippa, kalkkammossa,
kalkäppelmossa, kruskalkmossa kuddtrattmossa, porlav, aspsopp, blek taggsvamp, bokdyna,
frätskinn, raggdvärgmussling och stensopp.
Utvecklingsmark: Gränsande till området med ädellövskog i branter finns ett långsmalt område
med kalkbarrskog som inte når upp till fullgod Natura 2000-naturtyp men som med tiden och
lämplig skötsel, alternativt fri utveckling, kan utvecklas mot naturtypen 9180, ädellövskog i
branter. Arealen utvecklingsmark med utvecklingsmålet ädellövskog i branter är 0,73 ha.
Generell beskrivning av naturtypen: Ädellövskog i branter 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 grundvattenstatus 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 2,7 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
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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: bok (tämligen allmänt förekommande); lönn, ek, alm, ask
(enstaka förekomst), även hassel, sälg, al, asp och rönn ska förekomma. Trädskiktet ska vara
olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark
med skador och håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar,
stående döda eller döende träd. Gran 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 ha tämligen allmän förekomst.
Negativ påverkan
- Se Negativ påverkan under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna bedöms kunna påverkas
negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Inväxande gran kan eventuellt försiktigt behöva röjas bort.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (basinventering 2009)
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9190 - Näringsfattig ekskog
Areal: 0,7 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
I Natura 2000-områdets allra sydvästligaste del finns ett mindre område med näringsfattig
ekskog. I ekskogen som växer på en sluttning finns ca 75 - 100-åriga ekar och ca 100-åriga
tallar. Enstaka gamla bokar och ekar förekommer också. Skogen består av mindre än 50% bok.
Enstaka granar har växt in i ekskogen. Av död ved förekommer enstaka torrakor och lågor.
Fältskiktet består till största delen av kruståtel och blåbärsris. Det är troligt att området tidigare
har betats. En skogsbilväg med dike gränsar till ekskogen i väster. Typiska arter som noterats
förekomma i Natura 2000-området som helhet är klippfrullania, platt fjädermossa och grov
fjädermossa.
Utvecklingsmark: I Natura 2000-området finns blandskog som med tiden och med lämplig
skötsel eller fri utveckling kan utvecklas till fullgod Natura 2000-naturtyp näringsfattig ekskog.
Arealen utvecklingsmark med utvecklingsmålet näringsfattig ekskog (9190) är ca 4,29 ha. (Av
den arealen kan ca 2,85 ha alternativt istället utvecklas mot trädklädd betesmark (9070), om
bete skulle påbörjas).
Generell beskrivning av naturtypen: Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade
jordar och morän som är torr-frisk, i vissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan
30 - 100% och domineras av ek. Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så
kallad krattekskog. Skogen ska vara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska
finnas gamla träd, död ved och skogen ska vara i ett sent eller relativt sent successionsstadium.
Ostörd hydrologi och naturlig näringsfattig status är viktigt för naturtypen. Skogen ska i första
hand lämnas för fri utveckling men det kan ibland vara nödvändigt att göra kompenserande
åtgärder som exempelvis friställning av gamla spärrgreniga ekar för att förlänga livslängden
samt luckhuggning för att gynna ekföryngring. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden. Typiska arter är
murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa, guldlockmossa, trädporella, glansfläck, rostfläck,
almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav, rutskinn, ekskinn m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 0,7 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 eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och
näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ek ska vara dominera skogen. Det ska finnas
gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare till de gamla träden. Trädskiktet ska vara
olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark
med skador, håligheter och mulm, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och
högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran 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, mossor, lavar och svampar ska förekomma
tämligen allmänt.
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Negativ påverkan
- Se Negativ påverkan under naturtypen taiga (9010). Naturtyperna bedöms kunna påverkas
negativt av samma faktorer.
Bevarandeåtgärder
- Försiktig röjning av inväxande gran vid behov.
- Den näringsrika ekskogen bör återinventeras för att få bättre kunskap om förekomsten av
typiska arter.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt (basinventering 2009).
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1979 - Brynia, Bryhnia novae-angliae
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
Bryna noterades förekomma i området under en inventering 1978. Arten eftersöktes igen under
2006 men återfanns då inte, någon mer inventering av arten i området har inte skett sedan dess.
Eventuell förekomst av arten idag (2018) är därför dåligt känd.
Brynia är enligt rödlistan 2015 sårbar (VU). Den tidigare fortgående minskningen har bromsats
då många av de kända förekomsterna har skyddats som reservat. För arten finns också ett
särskilt åtgärdsprogram (ÅGP) för dess bevarande.
Generell beskrivning av naturtypen: Brynia förekommer sällsynt i strandskogar och
sumpskogar med källdråg i sydvästra Sverige. Arten växer framför allt i lövskog, men även
annan skog, i starkt skuggiga lägen och i närheten av bäck/källmiljöer samt större vattendrag.
Den är en pionjär på bar sandig jord, ibland över trädrötter och på mark som översilas eller
hålls fuktig av käll- eller bäckvatten. Brynia bildar blekt till mörkt gröna, krypande eller
upprätta skott. Arten saknas både på kalkrika ståndorter och extremt sura marker och föredrar
ett mark-pHvärde på 5,0 - 6,9. En god vattendragskvalitet vad avser vattenkemi och naturlig
vattenregim är sannolikt av stor betydelse för arten. Arten är beroende av småskalig störning i
form av små nya eroderade ytor varje eller vartannat år med blottlagd fuktig mark. Brynia kan
sällsynt sprida sig med hjälp av sporer, vilka är mycket ovanliga. Arten sprids framför allt
vegetativt i Sverige. Huvudsaklig spridning tycks ske inom varje vattensystem. Arten förväntas
normalt att kunna sprida sig som mest 10 meter vegetativt och 10 kilometer med sporer under
en 10-årsperiod. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att arten ska ha
fortsatt höga bevarandevärden.
Arten är känslig för brist på små störningar i markskiktet, uttorkning av mindre
vattendrag/källor vid växtplatsen, brist på blottlagd fuktig mark, högt eller lågt pH-värde i
marken, stark solbelysning, förändringar i ansluten grundvattenförekomst.
Bevarandemål
Ranebolund ska hysa en stabil population av brynia. Det ska finnas lämpliga livsmiljöer med
blottad fuktig, sandblandad jord där arten kan växa och sprida sig vegetativt. Igenväxning av
fuktiga marker där arten förekommer ska förhindras liksom även alltför kraftiga röjningar av
skuggande vegetation som utsätter växtplatsen för stark solexponering. Hydrologin ska vara
ostörd och naturlig med naturliga grundvattennivåer som skapar markfuktighet. Det ska inte
finnas några avvattnande diken eller körspår eller andra avvattnande anläggningar som medför
negativ påverkan. Näringsstatusen i marken ska vara naturlig.
Negativ påverkan
Generella hot mot arten:
- Viktigaste hotet är förändringar som ökar ljusexposition och torkar ut växtplatsen, t.ex.
avverkning.
- Skyddsdikning eller annan dränering på eller i omedelbar närhet av lokalerna utgör allvarliga
hot.
- Försurning kan innebära ett hot på lång sikt.
- Arten tål inte kalkning.
- Det begränsade antalet lokaler, dålig spridningsförmåga och totalt sett en liten population är
faktorer som hotar artens överlevnad i landet.
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Bevarandeåtgärder
- Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart 12:e år.
Återinventering av området behövs inom de närmaste åren för att få bättre kunskap om artens
bevarandetillstånd inom Natura 2000-området.
- Populationen i området bör regelbundet övervakas med riktade inventeringsinsatser.
- Genomförandet av Åtgärdsprogram (ÅGP) för brynia.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är idag okänt (2018). Se under rubriken bevarandeåtgärder ovan.
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"Tomma" ytor har inte Natura 2000-naturtyp.
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