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Bevarandeplan för Natura 2000-området
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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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Maria Johansson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520185 Tingvall
Kommun: Tanum
Områdets totala areal: 11 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-12-19
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Staten genom Naturvårdverket.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2001-06-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
9070 - Trädklädd betesmark
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: De prioriterade bevarandevärdena är 9070 trädklädd betesmark.
Motivering: Ett område med flera vidkroniga träd som tidigare stått mer ljusöppet. Flera
naturvårdintressanta och rödlistade arter är funna i området
Prioriterade åtgärder: Årligt bete i den trädklädda betesmarken. Området bör omfattas av
åtagandeplan för betesmarker med särskild skötsel eller av ett skötselavtal.
Beskrivning av området

Mellan åkermarken vid Tingvall och Södra Bullaresjön ligger ett ca 10 ha stort lövskogsområde
som huvudsakligen utgörs av gamla trädklädda betesmarker. Området är skyddat som
naturreservat. Det finns gott om gamla och grova träd som hyser höga naturvärden, bl a i form av
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kryptogamer och insekter. Det finns även rikligt med bohål i området. Närmast åkrarna är skogen
öppen medan den blir mer igenväxt närmare sjön. Marken är ganska bördig och ek är det
dominerande trädslaget. Främst den södra delen av området lutar kraftigt ner mot sjön och på
flera ställen finns branta stenhällar som går i dagen. Området korsas av en väg som leder i östvästlig riktning.
Nära åkerkanten och längs vägen finns några tiotal jätteekar som hyser mycket höga naturvärden.
Några av dem står även som trädsolitärer en liten bit ut i åkermarken, utanför Natura 2000området. I flera av ekarna finns håligheter med mulm. Vissa ekar är döda eller döende och
åtminstone ett träd har fallit. I anslutning till dessa ekar har ett flertal rödlistade eller på andra
sätt naturvärdesintressanta skalbaggar hittats. I området, främst längs vägen, finns också gamla
och grova askar, lindar och björkar. De gamla träden, framförallt ekarna och askarna, hyser en
värdefull moss- och lavflora. I inventeringen av skyddsvärda träd har åtta skyddsvärda träd
hittats i området (fyra ekar, en björk och tre askar) och ytterligare drygt ett tiotal i direkt
anslutning till området. Av de åtta skyddsvärda träden i områden är fem stycken så kallade
jätteträd det vill säga de är grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd.
Mot söder övergår den grovvuxna skogen i en betydligt tätare och klenare ek-hasselskog.
Förutom enstaka grova träd är ekbeståndet i det närmaste enskiktat och träden har en diameter på
ca 30 cm. Hasselbestånden är gamla med grova stammar och hyser relativt gott om död ved. I
buskskiktet finns också mycket rönn. Längst ner i sydost finns ett mindre område med lågvuxen
och luckig hällmarksskog dominerad av björk, gran och en, men med ganska stora inslag av bl a
ek.
Områdets nordvästra hörn utgörs av två bäckraviner. Bäckarna för endast små mängder vatten
och strax efter att de runnit ihop leds vattnet österut via ett dike. Längst i väster är ravinerna en
del av en i det närmaste öppen betes-/slåttermark. I övrigt är ravinerna klädda med omkring 5070 årig ganska tätvuxen triviallövskog, främst bestående av asp men även med mycket klibbal,
björk och hassel samt vissa inslag av bland annat ek och sälg. Mängden död ved är relativt hög.
I norra delen av området växer en enskiktad och skogsgallrad ekdominerad skog och söder om
detta parti finns gamla igenväxta åkrar som till största delen består av äldre ekplantering och
yngre granplantering. Granplanteringen ingår inte i Natura 2000-området.
Strandzonen är huvudsakligen flack och utsätts delvis för tillfälliga översvämningar. Klibbal
dominerar och många träd är både gamla och grova.
De centrala delarna av området är nyckelbiotop. I området finns två fornlämningar i form av en
stenåldersboplats och ett järnåldersgravfält. I direkt anslutning till området finns även spår efter
två äldre stenålderboplatser. Området är präglat av bete och har varit betydligt öppnare än det är
nu. På 30-talet var bäckravinerna i nordväst samt vissa strandpartier i det närmaste helt öppna
betesmarker. Även området väster om den nu igenplanterade åkern hade ett mycket glest
trädskikt.
Delar av området är av vikt för vattenförsörjningen. Området ligger inom riksintresse för
kulturmiljövård, friluftsliv och naturvård.
Utvecklingsmark
Utvecklingsmark är delar som inte håller Natura 2000-naturtypsklass i dagsläget men kan
komma att göra det på sikt. I södra delen av området finns utvecklingsmark till trädklädd
betesmark 9070 och ett litet område i öster som är utvecklingsmark till lövsumpskog 9080. I
nordväst finns ett område som är utveckling mark till västlig taiga 9010 eller trädklädd
betesmark 9070. Längst i norr finns ett område som är utvecklingsmark till trädklädd betesmark
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9070 eller nordlig ädellövskog 9020. Natura 2000-området är litet och områdena med lövträd är
viktiga för att uppnå gynnsamt bevarandetillstånd för träddklädd betesmark 9070 i området.
Vad kan påverka negativt
Det största hotet för området är en fortsatt igenväxning.
Bete är en förutsättning för områdets bevarande, men en olämplig beteshävd kan ändå få
negativa konsekvenser. För lågt betestryck kan medföra en fortsatt igenväxning, medan för hårt
betestryck liksom bete vintertid kan ge trampskador. Sambete med gödslad vall eller
stödutfodring kan ge indirekt näringstillförsel som missgynnar den konkurrenssvaga floran.
Dessutom är användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin negativ för den
dynglevande insektsfaunan och bör därför endast användas vid behov.
Faktorer som påverkar de gamla hagmarksträden negativt är ett hot. Detta kan vara skador eller
slitage på stam och rötter från t.ex. betesdjurens gnag, kraftig beskuggning eller svampangrepp
som dödar trädet snabbt och olika sjukdomar som almsjuka, askskottssjuka eller alsjuka.
I näringsrikare ekskogar är ofta ekföryngringen otillräcklig. Ekens föryngring måste studeras i
området och troligen måste riktade åtgärder utföras för att föryngring över huvud taget ska ske.
Introduktion av främmande arter, t.ex. insådd av vallväxter eller trädgårdsväxter eller invandring
av invasiva arter kan påverka området negativt.
Exempel på andra hot som regleras i naturreservatsföreskrifterna är; alla typer av
produktionsinriktade skogsåtgärder, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, gödsling och
spridning av bekämpningsmedel, anläggning av väg, uppförandet av byggnader, master,
ledningar eller andra anläggningar, samt sprängning, schaktning, dikning, dämning eller drift av
täkt eller upplag av någon form.
Underhållet av den väg som korsar området kan i vissa fall innebära motsättningar mot områdets
bevarandesyfte. Främst gäller det bevarandet av de grova och mycket värdefulla lövträden som
kantar vägen. Döda och döende träd intill vägen kan utgöra en säkerhetsrisk, samtidigt som de
har ett mycket högt biologiskt värde. Hur sådana motsättningar löses bäst tas upp från fall till fall
i samråd mellan Trafikverket och Länsstyrelsen.
Verksamheter utanför området regleras inte av reservatsföreskrifterna, men kan ändå ha en
negativ påverkan på området. Störst påverkan har troligen åkerbruket. Gödsel och
bekämpningsmedel från omgivande åkrar kan lätt läcka ut i betesmarken eftersom marken sluttar
nedåt mot sjön. Detta får negativa effekter på främst markflora och marksvampar. Tingvalls gård
drivs ekologiskt, så i dagsläget finns ingen risk för läckage av konstgödsel eller kemiska
bekämpningsmedel. Däremot påverkar det inte risken för läckage av naturgödsel.
Den diffusa spridningen av luftföroreningar kan ha både försurande och gödande effekt. Detta
område är troligen mest känsligt för nedfallet av gödande kväveföreningar, men under normala
förhållanden torde inte heller det utgöra någon större negativ påverkan.
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. Om en verksamhet eller åtgärd riskerar att på ett betydande sätt påverka ett
Natura 2000-område så kan denna vara tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller
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är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).
Skydd:
Området är skyddat som naturreservat till 99 %. Tanken är att Natura 2000-området ska ligga
innanför naturreservatsgränsen och detta behöver justeras nästa gångs om länsstyrelsen har
möjlighet att föreslå ändringar till Regeringen.
Södra Bullaresjön är skyddad mot vattenregleringar mm enligt 4 kap 6 § miljöbalken och därmed
säkerställs de naturliga vattenfluktuationerna, som ger temporära översvämningar av Tingvalls
flacka stränder, och ingen dämning kan ske, som lägger delar av Natura 2000-området under
vatten (se dock under negativ påverkan). I princip hela området omfattas dessutom av
strandskydd.
Det vore önskvärt att på omgivande åkermark införa en skyddszon mot Natura 2000-området,
där ingen gödsel sprids.
Skötsel:
Till naturreservatsbeslutet finns en skötselplan som styr skötseln. Det är av allra största vikt att
betet återupptas i området. Dessutom krävs ganska omfattande restaureringsåtgärder i form av
röjningar kring grova träd, röjning kring yngre träd för att säkerställa kontinuiteten av jätteträd,
gallringar i de mer ensartade bestånden för att skapa luckor och öka förutsättningarna för att ett
flerskiktat bestånd ska utvecklas, m m. Dessa åtgärder beskrivs utförligare naturreservatets
skötselplan. Området bör omfattas av åtagandeplan för betesmarker med särskild skötsel eller av
ett skötselavtal.
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:
9070 - Trädklädd betesmark
Areal: 4,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Ungefär hälften av området utgörs av trädklädd betesmark och en stor andel utgörs av
utvecklingsmark till denna naturtyp. Den del som håller naturtypsklass idag ligger centralt i
området (se kartan i bilaga 2). Där finns ett stort antal grova eller mycket grova hagmarksträd
med vida kronor. Främst utgörs hagmarksträden av ek, men även grova askar, lindar och
vårtbjörkar finns i området. Några av träden är döda eller döende och även
bland de levande träden finns många med stora håligheter och mulmbildning. Arter som
typiska för naturtypen och som förekommer i området enligt skötselplanen är blåsuga, lunglav
och sydlig blekspik.
Generell 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
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 Trädklädd betesmark (9070) ska vara minst 4,5 hektar och gärna öka inom området.
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; hassel; björk, lind
och ask. 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 främmande eller invasiva arter ska inte finnas i
området. 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 ska förekomma.
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