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Namn: Ödet 

Områdeskod: SE0620278 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 49  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 24,5 50 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och  

intermediära kärr och gungflyn 1,5 3 
 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1386 Grön sköldmossa 

Beskrivning av området 

Kärnområdet utgörs av två skiften om tillsammans ca 1 km x 200m gränsande mot 
länsgränsen. Skogen utgörs av dels granskog med stort inslag av mycket grova 
aspar, dels barrskog med inslag av grova gammeltallar. Dessutom finns svackor 
med klibbal. Området är mycket storblockigt. Ungskog och ett mindre hygge ingår 
i norr, delar som kan utgöra en värdefull förstärkningszon. 
 
Arter 
Området hyser en stor artrikedom med en mängd signalarter och rödlistade arter, 
varibland särskilt utmärkande är den oerhört rika förekomsten av lunglav och 
västlig njurlav. Den senare arten torde här ha länets rikaste förekomst. Vid besöket 
påvisades även aspfjädermossa, vedtrappmossa, veckticka, brunpudrad nållav samt 
ytterligare ett antal intressanta skorplavar.  

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungflyn 
 

• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas 
eller öka.  

• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa 
indikatorarterna blåtåtel, vass, eller älgört större än 100 
m2/ha förekommer ej.  

• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, 
guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, 
krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst 
x % av provytorna.  

9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 24 hektar (varav x ha 
lövblandad skog).  
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• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna. (Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. 
Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, 
mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola, 
lappranunkel, hallon.)  

1386  Grön sköldmossa • Utbredning och antal inom området ska bibehållas eller 
öka. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a). 
 
9010 *Västlig taiga 
Den gamla naturligt uppkomna barrblandskogen har ställvis stor inblandning av 
lövträd, fr.a. asp. Smärre sumpskogspartier samt torrare delar med dominerande 
tallskog. Här finns även rena granbestånd. 
 
Den naturliga gamla skogen har bibehållit en stor del av den naturliga skogens 
artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Skogen har en viss 
mänsklig påverkan, men har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser en 
rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).  
 
Undergrupper: A. naturlig, gammal granskog,  
 C. naturlig, gammal blandskog.  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Området utgörs av rismossar, öppna kärr samt angränsande kantskog. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
1386 Grön sköldmossa 
Mossan växer på multnande stammar och stubbar på frisk till fuktig mark främst i 
barrskog. Substratet är oftast granved som är riktigt murken och mjuk, men den 
förekommer även på bl.a. tall och asp. Oftast hittas endast enstaka kapslar på varje 
enskilt substrat, men varje sporkapsel producerar över en miljon sporer. De substrat 
som mossan föredrar är relativt kortlivade och därför är det viktigt att det finns en 
kontinuerlig tillgång på dessa till vilka den kan sprida sig. Ibland kan grön 
sköldmossa även förekomma direkt på humusrik skogsmark. 
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a) 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder: Avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.)  
 
Transporter, markberedning, dikning och plantering kan ge markskador och leda till 
förändrad hydrologi.  
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmentera området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt 
sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet. 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
1386 Grön sköldmossa 
Skogsavverkning och bristen på grov död ved i skogen utgör de allvarligaste hoten 
mot arten 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är idag skyddat som naturreservat med föreskrifter som förhindrar de 
åtgärder som kan äventyra områdets naturtyper och arter. Skötselplanens åtgärder, 
listade nedan, syftar till att stärka och utveckla områdets bevarandevärden. 
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Skötseltyp 1: Skog med fri utveckling 
Beskrivning av typen 
Barrskog med ställvis stor inblandning av lövträd, framförallt asp. Smärre 
sumpskogspartier samt torrare delar med dominerande tallskog. Även rena 
granbestånd. Området är Storblockigt. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Trädskiktet ska vara varierat med stort lövinslag (10-50%). Då skogen befinner sig 
i en successionsfas kommer lövandelen minska på naturlig väg. Lövandelen 
kommer på sikt vara betydande när skogen utsätts för naturliga störningar i form av 
insekts- eller svampangrepp, stormskador eller brand. Andelen död ved ska öka för 
att stabiliseras kring ett för naturskogen karakteristiskt värde. 
 
Skötselmål och riktlinjer för skötseln: 
Skogen skall lämnas för fri utveckling. Då den naturliga störningen i naturskog är 
brand kan bränning eller bränningsefterliknande åtgärder bli aktuella för att 
bibehålla naturtypen, öka mängden död ved och förhindra inväxning av gran.  
 
Skötseltyp 2: Skog med begränsad skötsel i träd och buskskikt 
(Kartans skötselområden 1, 2, 4 och 5) 
Beskrivning av typen 
Typen utgörs av yngre-medelålders bestånd med ofta stort inslag av asp. Ett lövrikt 
hygge ingår även. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Lövträdsandelen ska på sikt utgöra minst 50 % sett över hela skötselområdet. 
Mängden död ved ska öka. 
 
Skötselmål och riktlinjer för skötseln: 
Skogen ska domineras av lövträd vilket innebär att vid behov ska röjning, 
plockhuggning, ringbarkning eller annan åtgärd vidtas för att minska barrandelen 
och öka mängden död ved. Ringbarkning av gran kan vara av stort värde för den 
tretåiga hackspettens möjligheter att leva kvar i området. Vissa aspar med rik 
epifytflora kan behöva frihuggas för att minska beskuggning av påträngande gran. 
Sälg och rönn med stamform gynnas genom friställning. Kartans skötselområden 1 
och 2 har olika karaktär och bör hanteras var för sig. 
 
 
Skötseltyp 3: Våtmarker med fri utveckling  
Beskrivning av typen 
Området utgörs av rismossar, öppna kärr samt angränsande kantskog. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Våtmarkerna ska vara oförändrade. 
 
Skötselmål och riktlinjer för skötseln: 
Ingen skötsel 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
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bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området.  
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Susanne Lundin 2004-04-22, 2006-05-08 
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Kartor 
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