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EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som 
kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och växter krymper i snabb takt 
och många arter hotas av utrotning. Länderna i EU samarbetar därför för att försö-
ka bevara det europeiska växt- och djurlivet. Arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektiet. 

 



Natura 2000-områden i Västra Götalands län 
I Västra Götalands län finns 406 av regeringen beslutade Natura 2000-områden (t.o.m. år 
2004) som sammanlagt har en yta av cirka 240 900 hektar. Avsikten med områdena är att 
bevara speciella, i EU direktiven bestämda naturtyper och arter. I länet förekommer 54 av 
dessa naturtyper och 95 djur- och växtarter. Arbetet med att utse områden har pågått sedan 
EU-inträdet 1995. Naturtyperna kan sammanfattas i följande kategorier och täcker cirka 
hälften av den totala ytan. 
 

• Berg / hällmark, 3 800 ha 
• Odlingsmark / hed, 3 506 ha 

• Våtmark / hed, 14 218 ha 
• Sötvatten, 21 567 ha 

• Lövskog, 5 248 ha • Sötvatten, Vättern,   60 000 ha 
• Barrskog, 8 475 ha • Hav / kust, 25 304 ha 

 
 

Bevarandeplanen 
Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Den ger en beskrivning av 
området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad 
som krävs för att de ska finnas kvar. Planen ska också underlätta vid tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplaner utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen som även är 
ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan dock revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den sägs vara ett "levande doku-
ment". Det är därför aldrig för sent att bidra med kunskap och synpunkter, kontakta gärna 
Länsstyrelsen. När bevarandeplanen ändras medför det att den måste fastställas på nytt. 
Markägare och andra berörda ges då nytt tillfälle att lämna synpunkter om ändringarna är 
av betydelse. 
 

Tillståndsplikt och samråd 
För att inte skada Natura 2000-områdenas värden krävs tillstånd för verksamheter eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäll-
er även åtgärder utanför Natura 2000-området (regleras av miljöbalken). Då det kan vara 
svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör man samrå-
da med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåt-
gärd ska istället samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas. 
 

Mer information 

Länsstyrelsen - www.o.lst.se  - Telefon 031-60 50 00 vx. - E-post: natura2000@o.lst.se 
Skogsvårdsstyrelsen - www.svo.se - Telefon 033-17 73 30 vx. - E-post: svs@svsvg.svo.se 
Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se 

 
 

§ 
Om lagstiftningen som Natura 2000 bygger på 

Ett Natura 2000-områdes juridiska status bestäms av flera paragrafer i miljöbalken. Förutom be-
stämmelser om områdesskydd och tillståndsprövning enligt 7 kap. miljöbalken är Natura 2000-
områden även riksintresseområden enligt 4 kap. 1 och 8 §§ i miljöbalken, vilket innebär att Natura 
2000-bestämmelserna får en tydlig koppling till en rad andra lagar som rör markanvändning. Be-
stämmelser som rör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), tillsyn och ersättningsfrågor m.m. i 
Natura 2000-områden finns även i miljöbalkens kapitel 6:1 och 7, 11:9, 17:3, 19:2, 21:7, 29:4 och 
31:4 och 5 kap. MB samt i förordningen om områdesskydd (1998:1252). 
 

http://www.o.lst.se/
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SE0520045 Gullmarsberg 
Kommun: Uddevalla   Områdets totala areal: 36,9 ha 

 

BEVARANDEPLAN Diarienummer: 
511-26677-2004 
 

Sida
Fastställd 3(9)
2005-08-15 

Områdestyp: pSCI, Life   Biogeografisk region: Kontinental 
 
Naturtyper och arter som måste bevaras i området: 

 9020 - Boreonemoral ädellövskog* 
 9110 - Näringsfattig bokskog 
 9130 - Näringsrik bokskog 
  
 
 
Bevarandesyfte 
Syftet med ett Natura 2000-område är att de naturtyper och arter, som ingår i Natura 2000-
nätverket och förekommer i området, ska bevaras långsiktigt. De utpekade naturtyperna och 
arterna inom området ska bidra till att upprätthålla s.k. gynnsam bevarandestatus inom sin 
biogeografiska region. Natura 2000-området Gullmarsberg utgör därför en viktig del i det 
ekologiska nätverk av områden som Natura 2000 bygger på. 
 
Syftet med detta område är att bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för 
naturtyperna 9020 boreonemorala ädellövskog (ca 1,3 ha), 9110 näringsfattig bokskog (ca 11,8 
ha) och 9120 näringsrik bokskog (ca 12,5 ha). 
 
Det främsta syftet är att bevara och sköta bokskogen, vilken hyser ett rikt djur- och växtliv med 
många sällsynta och hotade arter. 
 
Regeringen fattade beslut om att föreslå området till Natura 2000-nätverket i januari 1998. 
 
 
Beskrivning av området 
Gullmarsberg ligger på Bokenäset i Uddevalla kommun. Det är ett av Bohusläns största 
sammanhängande bestånd av bokskog. Området består huvudsakligen av bokskog, till lika delar 
fattigare hedbokskog och rikare ängsbokskog, med mindre inslag av ek, hassel och björk. 
Skogen har lång kontinuitet och föryngringen av bok är mycket god. Bokarna är huvudsakligen 
raka och högstammiga. Här och där i området börjar äldre bokar dö av och andelen död ved 
ökar successivt. Området hyser ett mycket rikt djur- och växtliv, med ett stort antal hotade och 
rödlistade arter, bland både kärlväxter, mossor, lavar, svampar och fåglar. Inom området finns 



några albevuxna bäckraviner med rik örtflora. Området är ett populärt och lättillgängligt 
utflyktsmål. 
 
Bevarandemål 
Exempel på uppföljningsbara bevarandemål beskrivs under respektive naturtyp. Vilka av dessa 
mål som kommer att användas i området bestäms när kompletterande inventeringar genomförts. 
Då kommer även koder som x, y och liknande att ersättas med siffror och arter. 
 
Markägarförhållanden 
Privata markägare. 
 
Vad kan påverka negativt 
Inga påtagliga hot mot lövskogen finns idag. De flesta verksamheter som skulle kunna skada de 
utpekade naturtyperna regleras av reservatsföreskrifter. Exempel på sådan reglerad verksamhet 
är; all typ av produktionsinriktade skogsåtgärder (inklusive gödsling), uppförande av 
byggnader, master, ledningar eller andra anläggningar, anläggning av väg, samt sprängning, 
schaktning eller drift av täkt eller upplag av någon form.  
 
Inom området sker en långsam kolonisering av gran som med tiden kan konkurrera ut lövträden 
och förändra ljusförhållandena och markförnans beskaffenhet. Dessutom sker en igenväxning 
kring de jätteträd som vuxit upp i ett öppnare landskap och de naturliga förutsättningarna för 
nybildandet av jätteträd har nästan försvunnit. Förekomsten av sådana jätteträd är en 
förutsättning för många av områdets hotade arter. Dessa problem har uppmärksammats i 
naturreservatets skötselplan och kommer att åtgärdas. 
 
Verksamheter utanför naturreservatet regleras inte i reservatsföreskrifterna men skulle ändå 
kunna påverka de biologiska värdena inom området. Exempel på sådan verksamhet kan vara 
skogsavverkning, anläggning av ny väg eller andra större exploateringsföretag i närheten. 
Möjliga effekter skulle kunna vara förändrade markförhållanden i form av ändrad hydrologi 
eller näringsstatus, eller förändrat mikroklimat i form av ändrade vind- eller ljusförhållanden. 
Bruket av den intilliggande åkern skulle kunna innebära läckage av näringsämnen eller 
bekämpningsmedel in i lövskogen, men eftersom skogen generellt ligger högre än åkern anses 
denna risk vara liten. Luftburna föroreningar skulle kunna medföra en negativ påverkan på 
området genom t ex försurande eller gödande verkan. 
 
Bevarandeåtgärder 
Hela området är skyddat som naturreservat (beslut 2000-12-15). Föreskrifterna för 
naturreservatet innebär främst förbud mot skogsbruksåtgärder och olika former av exploatering 
som kan ge upphov till habitatförlust. 
 
För att bevara och förstärka reservatets naturvärden är en skötselplan upprättad. Enligt den ska 
lövskogen (inkluderande naturtyperna 9020, 9110 och 9130) i huvudsak lämnas för fri 
utveckling, men med viss naturvårdsinriktad röjning för att begränsa granens utbredning och för 
att gynna föryngringen av lövträd. Viss röjning ska även ske kring grova bokar och ekar, samt 
kring utvalda yngre träd, för att gynna uppkomsten och kontinuiteten av jätteträd. Några yngre 
bestånd inom området, vilka uppkommit/planterats på gamla avverkningsytor eller på 
åkermark, kommer att skötas för att med tiden utvecklas till nya bokskogar och naturliga 
ädellövskogar. 
 
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). 
 
Bevarandestatus 
Skrivs när baskarteringen genomförts. 
 
Uppföljning av naturtyper och arter 
De i bevarandeplanen angivna målen ska följas upp. 
 
Bevarandemålen följs upp med olika tidsintervall beroende på vilken naturtyp eller art som 
berörs. Naturtyper som inte kräver skötsel följs upp stickprovsvis med glesa tidsintervall liksom 
arter som till exempel förekommer på många lokaler eller som inte är hotade i så hög grad. 
Områden som vid basinventeringen inte konstateras ha gynnsam bevarandestatus följs upp 
regelbundet tills gynnsam bevarandestatus uppnåtts. Samtliga områden ska följas upp om de 
innehåller arter och naturtyper som är sällsynta, särskilt viktiga för biologisk mångfald eller 
kräver regelbunden skötsel. 
 
Dokumentation 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2000. Beslut och skötselplan för Gullmarsbergs naturreservat 
2000-12-15. Dnr 231-7316-2000. 
 
Envall, K., Smålander, A. 1987: Inventering av ädellövskog, Uddevalla kommun. Länsstyrelsen 
i Göteborgs och Bohus län. 1988:4. 
 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv 
samt områden med geografiska bestämmelser. 
 
Appelqvist, T, m fl. 2000. Ädellövskog i Göteborgs och Bohus län. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland & Pro Natura. Rapport 2000:1 



Naturtyper, djur- och växtarter som speciellt måste bevaras i området 
 

9020  Boreonemoral ädellövskog* 

Beskrivning: Naturtypen omfattar äldre naturliga ädellövskogar med stort inslag av alm, ask, lind eller 
lönn. Eken är ofta en karaktärsart och kan ibland dominera. Skogarna har lång kontinuitet 
som lövbärande mark och kan tidigare ha varit betes- eller slåtterpräglade. En varierad 
åldersstruktur och förekomst av död ved är viktiga inslag. Artrikedomen på lavar, 
svampar, insekter och andra markorganismer är stor.  
 
I Gullmarsberg förekommer boreonemoral ädellövskog på två ställen om ca 0,7 hektar 
vardera. Det ena beståndet ligger längs reservatets västra kant och består av en 
klapperstensrik sluttning med blandlövskog som har stora inslag av bok och ek. I norr 
och väster angränsar planterad granskog och i beståndet har gran gallrats ur. Det andra 
beståndet ligger längs norra kanten och består av en betespräglad och bergbunden kulle 
med mycket ek, ask, lind, bok och rönn. Beståndet omges mot söder av yngre granskog 
och mot norr av åkermark. 
 
Förutsättningar för att naturtypen ska ha gynnsam bevarandestatus är främst: 
Kontinuitet av ädellövträd i varierande åldrar 
Förekomst av substrat och strukturer, viktiga för epifytiska kryptogamer, insekter och 
landmollusker. Exempel på sådana substrat är gamla och grova träd, hålträd samt död ved 
i olika nedbrytningsstadier, bland annat i form av grenar, torrträd och lågor 
Naturlig dynamik med störningar som stormfällning och insektsangrepp 
Livskraftiga bestånd av typiska arter för naturtypen 
 
Naturtypen är känslig för: 
Avbrott i trädkontinuiteten 
Minskad åldersspridning i trädskiktet 
Minskad förekomst av gamla och grova träd, hålträd och död ved i skilda dimensioner 
och nedbrytningsstadier 
Igenväxning kring gamla och grova träd som präglats av ljusöppna förhållanden 
Konkurrens från gran och främmande trädslag 
Luftföroreningar 
Förändrad hydrologi 
Habitatförlust 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen boreonemoral ädellövskog ska vara minst 1,3 hektar. 
 
Struktur och funktion 
-Det ska finnas minst x (15) st grova träd (diam. > 30 cm) per hektar. 
-Gran får förekomma med max x (5) % täckningsgrad. 
 
Typiska arter 
-Minst x(?) av de typiska epifytiska lav- och mossarterna (?) ska förekomma i minst x 
(?)% av provytorna. 
 

Negativ påverkan: I näringsrikare ekskogar är ofta ekföryngringen otillräcklig. Hur situationen är i områdets 
två partier med boreonemoral ädellövskog är osäkert.  
 
I övrigt- se den övergripande delen. 
 

Bevarandeåtgärder: Se den övergripande delen. 
 

Bevarandestatus: Skrivs när baskarteringen genomförts. 
 



Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 

 
 

9110  Näringsfattig bokskog 

Beskrivning: Naturtypen omfattar bokskogar på sura podsolerade jordar med mest kruståtel, vitfryle, 
örnbräken och blåbär i fältskiktet. Skogen har ofta ett mäktigt förnalager av ofullständigt 
nedbrutna boklöv och fältskiktet kan då saknas helt.  
 
Den sydöstra hälften av Gullmarsberg domineras av näringsfattig hedbokskog, men även 
i väster finns mindre bestånd av naturtypen. Totalt utgör den näringsfattiga bokskogen i 
Natura 2000-området omkring 11,7 hektar. Naturtypen är sällan homogen, utan varieras 
oftast med mindre partier av hällmark eller ängsbokskog. Ett flertal rödlistade arter är 
funna i områdena med hedbokskog, bl a bokfjädermossa Neckera pumila 
(NT=missgynnad), grynig lundlav Bacidia biatorina (NT), rosa lundlav B. rosella (NT), 
liten ädellav Catinaria laureri (VU=sårbar), bokkantlav Lecanora glabrata (NT), 
orangepudrad klotterlav Opegrapha ochrocheila (NT), mjölig klotterlav O. sorediifera 
(NT), bokvårtlav Pyrenula nitida (NT), liten bokdyna Hypoxylon cohaerens (NT) och 
skogsduva Columa oenas (VU). 
 
Förutsättningar för att naturtypen ska ha gynnsam bevarandestatus är främst: 
Kontinuitet av bok av varierande ålder 
Förekomst av substrat och strukturer, viktiga för epifytiska kryptogamer, insekter och 
landmollusker. Exempel på sådana substrat är gamla och grova träd, hålträd samt död ved 
i olika nedbrytningsstadier, bland annat i form av grenar, torrträd och lågor 
Naturlig dynamik med störningar som stormfällning och insektsangrepp 
Livskraftiga bestånd av typiska arter för naturtypen 
 
Naturtypen är känslig för: 
Avbrott i trädkontinuiteten 
Minskad åldersspridning i trädskiktet 
Minskad förekomst av gamla och grova träd, hålträd och död ved i skilda dimensioner 
och nedbrytningsstadier 
Igenväxning kring gamla och grova träd som präglats av ljusöppna förhållanden 
Konkurrens från gran och främmande trädslag 
Luftföroreningar 
Förändrad hydrologi 
Habitatförlust 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen näringsfattig bokskog ska vara minst x (11) ha. 
 
Struktur och funktion 
-Andelen bok i naturtypen ska vara minst x (60) %. 
-Det ska finnas minst x (10) st grova bokstammar (diam.>30 cm) per ha. 
-Föryngring av bok ska nås i minst x (90) % av naturtypen.  
-Träd av utländskt ursprung högre än x (4) m får inte förekomma. Gran får förekomma 
med maximalt x (5) % täckningsgrad.  
-Minst x (40) m³ död ved per ha ska förekomma.  
 
Typiska arter 
-Minst x (3) av de typiska epifytiska lav- och mossarterna bokkantlav Lecanora glabrata, 
lunglav Lobaria pulmonaria, grynig filtlav Peltigera collina, rikfruktig blemlav Phlyctis 
agalaea, bokvårtlav Pyrenula nitida, havstulpanlav Thelotrema lepadinum och 
bokfjädermossa Neckera pumila ska förekomma i minst x (75) % av provytorna. 
 



Negativ påverkan: Se den övergripande delen 
 

Bevarandeåtgärder: Se den övergripande delen 
 

Bevarandestatus: Skrivs när baskarteringen genomförts. 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 

 
 

9130  Näringsrik bokskog 

Beskrivning: Naturtypen omfattar bokskogar på neutrala och mullrika jordar, ofta brunjordar. 
Örtvegetationen är rik och vårblommande arter dominerar i fältskiktet. Inslag av andra 
lövträd, till exempel alm och ask, kan förekomma.  
 
Den nordvästra delen av Gullmarsberg domineras av näringsrik ängsbokskog, men 
naturtypen finns även som mindre partier i den östra delen. Totalt utgör naturtypen i 
Natura 2000-området ca 12,6 hektar. Stora delar av ängsbokskogen har tidigare utnyttjats 
relativt intensivt för bete och är därmed betespräglad. Även mindre betespåverkad 
ängsbokskog är vanlig och hittas främst i bäckdalarna. Ett flertal rödlistade arter är funna 
i områdena med ängsbokskog, bl a violettgrå porlav Pertusaria multipuncta (VU=sårbar), 
blomskägglav Usnea florida (NT=missgynnad), blekspindling Cortinarius 
caesiostraminens (NT), cinnoberspindling C. cinnabarinus (NT) och gulnande spindling 
C. rubicundulus (NT). 
 
Förutsättningar för att naturtypen ska ha gynnsam bevarandestatus är främst: 
Kontinuitet av bok och andra lövträd av varierande ålder 
Förekomst av substrat och strukturer, viktiga för epifytiska kryptogamer, insekter och 
landmollusker. Exempel på sådana substrat är gamla och grova träd, hålträd samt död ved 
i olika nedbrytningsstadier, bland annat i form av grenar, torrträd och lågor 
Naturlig dynamik med störningar som stormfällning och insektsangrepp 
Livskraftiga bestånd av typiska arter för naturtypen 
 
Naturtypen är känslig för: 
Avbrott i trädkontinuiteten 
Minskad åldersspridning i trädskiktet 
Minskad förekomst av gamla och grova träd, hålträd och död ved i skilda dimensioner 
och nedbrytningsstadier 
Igenväxning kring gamla och grova träd som präglats av ljusöppna förhållanden 
Konkurrens från gran och främmande trädslag 
Luftföroreningar 
Förändrad hydrologi 
Habitatförlust 
 



Bevarandemål: Areal 
-Arealen näringsrik bokskog ska vara minst x (12) ha. 
 
Struktur och funktion 
-Andelen bok i naturtypen ska vara minst x (60) %. 
-Det ska finnas minst x (15) st grova bokstammar (diam.>30 cm) per ha. 
-Föryngring av bok ska nås i minst x (90) % av naturtypen.  
-Träd av utländskt ursprung högre än x (4) m får inte förekomma. Gran får förekomma 
med maximalt x (5) % täckningsgrad.  
-Minst x (50) m³ död ved per ha ska förekomma. 
 
Typiska arter 
-Minst x (3) av de typiska epifytiska lav- och mossarterna bokkantlav Lecanora glabrata, 
lunglav Lobaria pulmonaria, grynig filtlav Peltigera collina, rikfruktig blemlav Phlyctis 
agalaea, bokvårtlav Pyrenula nitida, havstulpanlav Thelotrema lepadinum och 
bokfjädermossa Neckera pumila ska förekomma i minst x (75) % av provytorna. 
-Minst x (3) av de typiska kärlväxterna eller marksvamparna (lömsk flugsvamp Amanita 
phalloides, ädelsoppar Boletus spp, lökspindelskivlingar Cortinarius subg. Phlegmacium, 
violgubbe Gomphus clavatus, korallfingersvampar Ramaria subgr Ramaria, rutkremla 
Russula virescens) ska förekomma i minst x (75) % av provytorna. 
 

Negativ påverkan: Se den övergripande delen 
 

Bevarandeåtgärder: Se den övergripande delen 
 

Bevarandestatus: Skrivs när baskarteringen genomförts. 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 

 
 


