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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620043 Norra Gällsjön 
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Namn: Norra Gällsjön 

Områdeskod: SE0620043 

Områdestyp/status: SCI 

Kommun: Orsa 

Ägarförhållanden: Orsa besparingsskog 

Areal (ha): 401 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9010 *Västlig taiga 313 78 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 40 10 
7140 Öppna svagt välvda mossar   
  intermediära kärr och gungflyn 48 12 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet 
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Norra Gällsjön är en gränssjö mellan Dalarnas och Jämtlands län i nordligaste Orsa 
kommun. Sjön ligger på 582 meters höjd över havet medan omgivande marker 
höjer sig till som mest 710 m ö h vid Råbergets topp. Området är skyddat som 
naturreservat. (Länsstyrelsen 1989)   
 
Berggrunden utgörs av granit och jordarten är en blockig näringsfattig morän. 
(Länsstyrelsen 1989) 
 
Området förs naturgeografiskt till norra Norrlands barrskogsområden och 
bergkullslätter. (Länsstyrelsen 1989) 
 
Gammal gles tallskog, ofta med underväxt av gran, tall och björk, överväger i 
området. Vissa sänkor samt Råbergets sluttning är bevuxna med granskog av högre 
bonitet. Skogstypen är huvudsakligen torr ristyp med inslag av frisk ristyp i 
granpartierna. Råbergets topp är glest beskogad med ett fältskikt av ljungdominerad 
fuktig ristyp. (Länsstyrelsen 1989) 
 
Enstaka träd når 400 års ålder. Talrika brandspår samt enstaka äldre stubbar efter 
dimensionsavverkningar påträffas. (Länsstyrelsen 1989) 
 
Flora och fauna har en utpräglat nordlig prägel. Faunan är den för trakten typiska. 
Sällsyntare inslag kan förväntas bland den lägre faunan, bland annat tack vare 
tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier. Kärlväxtfloran är trivial. 
Kryptogamfloran är däremot av stort intresse. Värdefulla inslag är t.ex. varglav och 
den sällsynta vedsvampen lappticka. (Länsstyrelsen 1989) 

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 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka (varav x ha 

tallskog).  
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 

omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna 
3160 Dystrofa sjöar och 
småvatten 

• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst 
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x %. 
• Minst två av de typiska fågelarterna (arter som finns i 

objektet) ska häcka i objektet. 
7140 Öppna svagt välvda 
mossar intermediära kärr och 
gungflyn 

• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas. 
• 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 ska förekomma i minst x 
% av provytorna. 

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-d). 
 
9010 *Västlig taiga 
Största andelen skog är gles tallskog med gamla tallar och underväxt av yngre tall 
och gran. Den äldsta borrade tallen var 380 år. Få torrträd står kvar, det finns dock 
fler brutna stubbar. Skogstypen är torr ristyp. Bonitet och virkesinnehåll är lågt. 
Stråk av gran i 150-års åldern med inslag av enstaka äldre granar, den äldsta 
borrade var 240 år, finns i svackorna i den småkuperade moränen. (Lundqvist 1997) 
 
Gran växer i ett relativt växtligt bestånd i en krans runt Råberget. Den äldsta 
borrade granen med 46 cm i grovlek var 150 år. I de grandominerade partierna är 
skogstypen frisk ristyp. Våt ristyp förekommer på den mycket glest beskogade 
toppen av Råberget. Enstaka gamla tallar, t.ex. en tall med 36 cm i grovlek, 5 meter 
hög, 270 år växer där tillsammans med enstaka margranar. Gällsjöbergets branta 
sydsida innehåller gammal tallskog, delvis i hällmark. (Lundqvist 1997). 
 
Brandljud förekommer i äldre tallar. Genom hela området finns 3-5 meter höga 
brutna stubbar med kolrester efter torrskog som brunnit. Hela området är måttligt 
påverkat av äldre skogsbruk. Det gäller även vid sydvästra delen av Gällsjön. 
(Lundqvist 1997) 
 
Undergrupper:   
 
A. naturlig, gammal tallskog 
B. 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. 
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Norra Gällsjön är en naturlig sjö med relativt näringsfattigt vatten brunfärgat av 
torv eller humusämnen och ett naturligt lågt pH. Vegetationen är gles och består av 
flytbladsväxter och akvatiska mossor. Stränderna på dessa sjötyper är i huvudsak 
organogena med myrvegetation, gles starr och flytande vitmossebestånd som i regel 
bildar gungflyn. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen. 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar intermediära kärr och gungflyn 
Habitatet är heterogent och omfattar ombrotrofa och minerotrofa, fattiga till 
intermediära, öppna eller mycket glest trädbevuxna myrar. De myrtyper eller 
myrelement som kan inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och tillhörande 
laggkärr, nordlig mosse, plana (topogena) kärr, sluttande (soligena; lutning >3%) 
kärr – i synnerhet backkärr (lutning >8%) – samt torvbildande mader (sumpkärr). 
Torvtäcket är normalt minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga myrar. 
Gungflyn, mjukmattegolv med vanligen mossrik vegetation som pga luftvävnad i 
rotsystemet flyter på vatten eller lös gyttja, inkluderas oavsett torvdjup. 
 
Morfologiska strukturer i torven är sällsynt och utgörs i så fall av mindre 
tuvbildningar. Trädskikt bestående av träd högre än tre meter får inte ha mer än 
30% krontäckning. 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

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, 2003b, 2003c, 2003d) 
 
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 är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.) 
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi och struktur 
i strandzonen, kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av organiskt material.  
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
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förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.  
 
Vägar/järnvägar och skogsbilvägar - anläggning, underhåll och trafik kan orsaka 
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken och vattendrag.  
 
Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan orsaka vandringshinder. 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och skyddsdikning 
ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a humusämnen 
och partiklar. 
 
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 transport 
med tillrinnande vatten.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för att 
skydda områdets naturvärden. Resultatet av uppföljningen kommer att ge 
vägledning om ytterligare 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. 
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Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål 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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