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Namn: Gåsberget 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620053 

Områdestyp/status: SPA/SCI 

Ägarförhållanden: Statlig; naturvårdsverket, Sveaskog AB, privat 

Areal (ha): 595 

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

9010 *Västlig taiga 502  84 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga  

och intermediära kärr och gungflyn 32  5 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Ingående arter enligt fågeldirektivet  

A241 Tretåig hackspett 
A236 Spillkråka 
A456 Hökuggla 
A002 Storlom 
A220 Slaguggla 
A320 Mindre flugsnappare 
A108 Tjäder 

Beskrivning av området 
Gåsberget utgör en markant höjdrygg belägen ca 10 km norr om Dalfors. 
Trädvegetationen har efter en brand år 1888 vuxit upp och karaktäriseras nu av en 
typisk s.k. lövbränna, med björk, asp och något sälg som dominerande inslag. 
Träden är generellt av klen dimension men bestånd med grov asp förekommer. 
Smärre granbevuxna partier som undgått branden utgör intressanta brandrefugier. 
Kantområdena innehåller även magrare tallskog samt några kärr med kraftig 
klibbal. Spår finns av dimensionsavverkning innan branden och kolbottnar i 
området tyder på att den brunna skogen utnyttjats till kolframställning. 
 
Lövområdena har en intressant flora där högvuxna gräs är framträdande, främst då 
piprör. Därutöver påträffas exempelvis nattviol, slåtterfibbla, gullris och kattfot, 
samtliga arter som inte förekommer nämnvärt i omgivande risdominerade 
vegetation. Den sällsynta orkidén skogsfrun har påträffats i ett fuktstråk. 
 
Området är ornitologiskt rikt med 65 registrerade arter. Här förekommer bl.a. en tät 
population av grönsångare samt ett stort antal hackspettarter. Mindre flugsnappare 
och sommargylling är två mycket sällsynta arter som noterats. 

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. 
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Naturtyp/Art Bevarandemål  
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  

• Andelen död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 
1/5 

• Andelen löv bör uppgå till minst 40 %. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 

av provytorna. (Typiska arter: Vissa hänglavar och 
vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, 
tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

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 

A241 Tretåig hackspett • Tretåig hackspett ska regelbundet förekomma i området 
A236 Spillkråka • Spillkråka ska regelbundet häcka i området 
A456 Hökuggla • Hökuggla ska regelbundet förekomma i området 
A002 Storlom • Storlom ska regelbundet förekomma i området 
A220 Slaguggla • Slaguggla ska regelbunder förekomma i området 
A320 Mindre flugsnappare • Mindre flugsnappare ska regelbundet häcka i området 
A108 Tjäder • Tjäder ska regelbundet förekomma i området 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är beskrivningarna hämtade från Naturvårdsverkets 
generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket Natura 2000 
(Naturvårdsverket 2003). Utbredningen av nedanstående livsmiljöer i området visas 
på en karta i bilaga 3.  

9010 *Västlig taiga 
Området domineras av en 115-årig lövbränna vilken upptar knappt 50 % av 
områdets yta. Tallskogen är näst vanligast och hittas på drygt 30% av ytan. 
Gammal granskog och barrblandskog finns representerat i området men upptar 
knappt 1 % av ytan. I områdets nordöstra hörn genomfördes en naturvårdsbränning 
2002 vilken upptar 30 ha eller 5 % av ytan. 
 
Sett över hela området är antalet tallar det vanligaste trädslaget. De utgör ca 44 % 
av träden och är i medeltal mellan 70-80 år gamla. Enstaka exemplar över 120 år 
förekommer. Lövet utgör 39 % av träden och är vanligen mellan 80-90 år gamla. 
Glas och vårtbjörk utgör 75 % av lövet medan asp utgör ca 20 %. Övrigt löv 
fördelas lika mellan sälg och al. Granen som utgör 17 % av träden är i medeltal 
mellan 40-70 år gamla. 
 
Habitatet delas in i undergrupper varav de nedan uppräknade finns representerade 
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vid Gåsberget 
 

A. Naturlig, gammal granskog  
B. Naturlig, gammal tallskog  
C. Naturlig, gammal blandskog  
E. Nyligen brända områden (brandfält)  
F. Yngre successionsstadier som utvecklats efter brand, t.ex. lövbrännor.  

 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. Vid Gåsberget representeras habitatet av 16 små myrar med en 
medianstorlek av 1,5 ha, den största är dock 8,5 ha. 
 
A241 Tretåig hackspett 
Detta är en drygt 20 cm lång hackspett med påfallande längsrandig teckning i 
huvudet och hos hanen gul hjässa. Arten är tämligen allmän i granblandad skog 
men även i fjällbjörkskog. (Jonsson 1992). Den kräver tillgång på lämpliga 
häckningsmiljöer i form av skog med ett stort inslag av döda eller döende träd. I 
Sverige hittar man den idag främst i de av skogsbruket relativt sett mindre 
påverkade barrskogsområdena i Norrland, huvudsakligen i olikåldrig naturgranskog 
med kontinuerlig förekomst av barkborreangripna träd och högstubbar och ofta i 
sumpskogar. Arten kan även förekomma i flera andra skogstyper så länge kraven på 
rik födotillgång i form av vedlevande insekter är tillgodosedda. Häckningar har 
t.ex. konstaterats på brandfält, i lövbrännor och i äldre alstrandskog.  
 
Arten är specialist på barkborrar (både larver och vuxna individer). Eftersom 
barkborrarna ofta har efemära (kortlivade) massuppträdanden är tretåig hackspett 
mer rörlig än många andra hackspettar. Den är till viss del anpassad till att utnyttja 
massförekomster av barkborrar i samband med bränder, stormfällen och liknande 
skador på skog. Vintertid torde den dubbelögade bastborren (Polygraphus 
poligraphus) vara en mycket viktig födoresurs. Jämförelser av tillgången på stående 
död ved med kvarsittande bark i svenska och schweiziska revir visar att mängden 
substrat måste överstiga 10–15 m3/ha eller utgöra cirka 5% av den stående 
biomassan inom en areal av cirka 100 ha. Den tretåiga hackspetten är 
huvudsakligen en stannfågel som dock kan röra sig lite längre sträckor vintertid.  
 
Häckningsreviret är i storleksordningen 25-100 ha. Arten är noterad från Gåsberget 
av Lundqvist (1986) men några övriga uppgifter om populationen finns inte i denna 
skrift. 
 
A236 Spillkråka 
Spillkråkan är landets största hackspett med sina 47 cm i längd och karaktäristisk 
med sin svarta fjäderdräkt och röda hjässa (Jonsson 1992). Spillkråkan kräver 
tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. Den födosöker 
ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter hästmyror. Den kräver 
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även tillgång på lämpliga häckningsplatser, främst i form av grov asp, tall eller bok. 
I södra och mellersta Sverige råder ingen uttalad brist på lämpliga häckningsträd, 
däremot kan tillräckligt grova stammar saknas i stora delar av Norrland där 
skogsbruket är mera intensivt och tillväxten sämre. För att spillkråkan skall häcka 
måste stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. 
Medelåldern på utnyttjade tallar är i Småland 115 år, Uppland 170 år, Dalarna 187 
år och i Gästrikland 239 år. Spillkråkan är något av en nyckelart i boreala och 
nemoboreala skogsekosystem genom att den årligen producerar ett stort antal bohål 
lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur som ej själva förmår mejsla ut 
sitt bo.  
 
Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker 
över arealer i storleksordningen 100–1 000 ha. Vintertid rör sig arten över större 
områden. I Norrlands inland är artens hemområden troligen betydligt större än i 
södra Sverige.  
 
Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) men några övriga uppgifter 
om populationen finns inte i denna skrift. 
 
A456 Hökuggla 
Hökugglan är en ca 40 cm lång fågel som är mer dagaktiv än anda ugglor. Den ses 
ofta på hyggen eller kraftledningsgator eller liknade öppna platser i 
skogslandskapet. (Jonsson 1992). Den kräver tillgång på lämpliga häckningsplatser 
i form av håligheter i träd, skorstensstubbar eller holkar. När lämpliga håligheter 
saknas, liksom under perioder med mycket höga beståndstätheter, kan arten tvingas 
häcka i öppna risbon. Boet läggs ofta i täta barr- eller blandskogsbestånd.  
 
Arten kräver tillgång på öppna marker för födosöket. Den utnyttjar såväl öppna 
myrmarker som hedar, kalhyggen, kraftledningsgator och vägrenar. Lämplig föda 
är smågnagare, främst olika sorkar, men även småfågel. Under häckningen jagar 
arten över arealer i storleksordningen 3–10 km2. Hökugglan är huvudsakligen en 
stannfågel, men efter dåliga gnagarår rör sig arten under vintern över stora områden 
och kan därvid påträffas även söder om Sverige.  
 
Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) men några övriga uppgifter 
om populationen finns inte i denna skrift. 
 
A002 Storlom 
Storlomen är en 60-70 cm lång simfågel vilken vanligen ses vid större insjöar 
(Jonsson 1992). Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, dvs. fiskar, i 
viss mån vatteninsekter. Den behöver även lämplig plats att bygga sitt bo på, vilket 
nästan uteslutande innebär öar, särskilt mindre holmar och skär, belägna i 
klarvattenssjöar (oligotrofa och mesotrofa), i sällsynta fall längs ostkusten. Tillgång 
till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig 
under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden. Arten är 
långlivad art med relativt låg reproduktion och är därför känslig för jakt. Under 
häckningen rör sig arten normalt inom 1-10 km radie från häckningslokalerna. 
Storlommen övervintrar dels i östra Medelhavet och Svarta havet, dels i mindre 
utsträckning i västra Europa. Den övervintrar även regelbundet längs södra 
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Sveriges kuster. 
 
Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) men några övriga uppgifter 
om populationen finns inte i denna skrift. 
 
A220 Slaguggla 
En 60 cm lång och kattugglelik fågel, ökänd för att även angripa människor som 
kommer för nära sitt bo (Jonsson 1992). Kräver tillgång på lämplig föda i form av 
olika smågnagare, främst sork men även skogsmöss, näbbmöss och fåglar upp till 
en ringduvas storlek. För god häckningsframgång krävs höga gnagartätheter. 
Tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av ihåliga träd, framför allt s.k. 
skorstenstubbar. Sådana stubbar bildas när stora träd bryts av t.ex. vid ett gammalt  
spillkråkehål. Tall är bäst eftersom lövträd med tillräckligt stora håligheter blir 
mera kortlivade, ihåliga ekar dock undantaget. Eftersom det råder en akut brist på 
naturliga boplatser häckar en stor del av beståndet numera i specialuppsatta holkar. 
Etablerade par är mycket stationära och p.g.a. bristen på lämpliga boplatser stannar 
de i reviren även under dåliga år.  
 
Arten häckar främst i gles barr- och blandskog i anslutning till lämpliga 
födosöksområden i form av öppen mark såsom myrar, kalhyggen och småskaligt 
jordbrukslandskap. Arten jagar över arealer i storleksordningen 5–12 km2. En ej 
riktad spridning av ungfåglar sker 5–70 km från boplatsen. De gamla, etablerade 
fåglarna är stannfåglar. Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) men 
några övriga uppgifter om populationen finns inte i denna skrift. 
 
A320 Mindre flugsnappare 
En liten rödhakelik insektsätare, karaktäristisk genom teckningen på stjärten som 
har två stora vita ovaler vid basen (Jonsson 1992). Den kräver tillgång på lämpliga 
bohål, främst i form av nischer vid grenbrott i döda träd, större trädhåligheter eller 
gamla hackspettshål. Kräver också tillgång på lämpliga häckningsmiljöer i form av 
ogallrade, naturskogsliknande miljöer. Arten häckar såväl i högstammig 
ädellövskog (ofta i sluttningar och kuperad terräng) som i blandskog med mycket 
varierande barrandel. Ofta hittar man den i slutna och tämligen fuktiga bestånd 
längs stränder, i lövrika sumpskogar eller i anslutning till fuktigare partier på 
tidigare hävdad mark. Arten hävdar revir och rör sig då inom ett område i 
storleksordningen 1–5 ha. Övervintrar huvudsakligen i Indien, men en mindre andel 
flyttar sannolikt mot SV och övervintrar i Afrika. 
Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) som två observationer gjorda 
1984, men några övriga uppgifter om populationen finns inte i denna skrift. 
 
A108 Tjäder 
Tjädern är med sin längd av knappt 90 cm vår största hönsfågel (Jonsson 1992). 
Den kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i 
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver 
arten vintertid förekomst av äldre successionsfaser av talldominerade skogar (äter 
tallbarr och tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket varierande marker, 
allt från gammal bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna 
hyggen. Förekomsten av våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan 
under den tidiga våren till stor del livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på 
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proteinrika blad, blommor och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att 
producera ägg. Våtmarker är dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som 
under de första levnadsveckorna livnär sig på insekter. Sammanfattningsvis kan 
sägas att tjädern kräver stora sammanhängande skogsområden som innehåller en 
stor variation ifråga om successionsstadier och våtmarker (sumpskog, kärr och 
myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till speciella lekplatser. Tjädern är 
en stannfågel. Arten rör sig normalt inom ett område i storleksordningen 25 km2. 
Arten är noterad från Gåsberget av Lundqvist (1986) men några övriga uppgifter 
om populationen finns inte i denna skrift. 

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 2003a - d) 
 
9010 Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd och död ved. Exempel på skadliga 
skogsbruksåtgärder är slutavverkning, gallring, röjning, blädning, virkestransport, 
markberedning, dikning och plantering. Skogsbilvägar fragmentera området och 
medför att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. Brist på bränder ger minskad 
mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för många brandberoende arter, samt 
kan ge en tillväxt av humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. Viltbete hindrar lövföryngringen. Exploatering för 
samhällsbyggande av olika former. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande 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 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. Ökad våtdeposition av kväve gör att habitatets 
vegetationssammansättning förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, 
och andelen gräs, buskar och träd ökar. Samhällsbyggande med nya 
kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra eller skada habitatet. Antingen 
som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
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A241 Tretåig hackspett 
Det stora, och allt annat överskuggande hotet mot tretåig hackspett i Sverige är den  
kontinuerliga och fortsatt pågående utarmningen av skogslandskapet. Allt 
intensivare skogsbrukmed allt mindre arealer obrukad skog gör att livsrummet för 
arten krympt oerhört kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Den mest 
kritiska förändringen är den mycket kraftiga minskningen av arealen av skogsbruk 
opåverkad skog och därmed av den samlade förekomsten av död ved i skogen. 
Fragmentering av lämpliga häckningsmiljöer, såväl på beståndsnivå som på 
landskapsnivå, bidrar till att splittra beståndet. Denna fragmentering leder till att 
effekterna av olika negativa processer på beståndsnivå (slumpvis utdöende, ojämn 
könskvot, inavel m.m.) förstärks. 
 
A236 Spillkråka 
Det största hotet mot spillkråkan är skogsbruket och näringens allt större krav på 
skogsråvara.  
Minskad lövandel, ökad granandel och mera homogena bestånd missgynnar arten. 
Minskad medelålder i bestånden i intensivt brukade trakter gör att tillgången på 
lämpliga boträd minskar. Eftersom spillkråkan i stor utsträckning livnär sig på 
hästmyror missgynnas den med största säkerhet av stubbrytning och GROT-uttag. 
 
A456 Hökuggla 
Brist på lämpliga boplatser i form av trädhåligheter är ett mycket stort problem för 
arten i den skogsmiljö som karaktäriserar det rationella skogsbruket. Spillkråkan är 
en nyckelart i detta sammanhang då det är den enda hackspett som producerar 
håligheter som är stora nog att hysa häckande hökuggla. Efter en lång period utan 
utpräglade gnagartoppar är beståndet f.n. mycket litet och därför i ett besvärligt 
läge. Också olovlig jakt och mänskliga störningar vid bon leder till många  
misslyckade häckningar.  
 
A002 Storlom 
Största hotet torde utgöras av mänsklig störning på häckningslokalerna under 
främst maj genom landning av båtar på häckningsskär, badande folk, båtsport och 
sportfiske. Sådan störning ökar risken för äggpredation. Andra problem utgörs av 
onaturliga vattenståndsvariationer till följd av regleringar, som kan omintetgöra 
eller försena häckningen, vilket i det senare fallet ökar risken för mänsklig störning. 
Inverkan av miljögifter kan inte uteslutas. En ökad risk för exponering av giftiga 
metaller kan finnas för lommar som söker föda i sura sjöar. Försurning leder även 
till utarmning av fiskbestånd och därmed minskat födounderlag. Sannolikt, men 
inte klarlagt, finns en ökad dödlighet bland vuxna fåglar i samband med 
användningen av nylonnät för fiske. 
 
A220 Slaguggla 
Det absolut största hotet mot slagugglan utgörs av det moderna skogsbruket. Som 
andra hålhäckare är arten beroende av god tillgång på trädhåligheter, något som är 
vanligt i naturskogsbestånd men ytterligt sällsynt i dagens hårt brukade skog. 
Ugglan hotas också av en försämrad tillgång på smågnagare, bl a till följd av 
ensartade barrmonokulturer, upphörande jordbruk och minskade arealer öppen 
mark. En ökning av berguvsbeståndet kan eventuellt komma att leda till en 
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minskning av slagugglebeståndet till följd av konkurrens likväl som direkt 
predation. Olovlig jakt och störningar vid bona leder till många misslyckade 
häckningar. 
 
A320 Mindre flugsnappare 
Häckningsmiljöerna är mycket kraftigt hotade av det rationella skogsbruket då den 
föredrar avverkningsmogen, ogallrad skog.  
 
A108 Tjäder 
Totalt sett i Sverige finns ej något direkt hot mot artens fortlevnad. Tjädern har 
emellertid starkt missgynnats av det storskaliga skogsbruket, särskilt i södra och 
mellersta Sverige där betydande populationsnedgångar konstaterats. Det 
allvarligaste hotet i skogsbrukslandskapet är de förändringar som skett och 
fortfarande sker på landskapsnivå, t.ex. fragmentering och tillkomsten av stora 
arealer med monokulturer av tall och gran som aldrig tillåts bli biologiskt  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Sedan 1990 är huvuddelen av området (498 ha) avsatt som naturreservat med stöd 
av MB 7 kap 4§. Området är utpekat som riksintresse för naturvård. I juni 2002 
genomfördes en naturvårdsbränning i på talldominerade marker i 30 ha i reservatets 
nordöstra del. En uppföljning av naturvårdsnyttan med detta har påbörjats (Wikars 
2004). 
 
I sydvästra hörnet av området finns 95 ha, ägt av Sveaskog AB, som idag saknar 
formellt skydd. Innan detta område godkändes som en utökning av det befintliga 
natura 2000 området fördes år 2000 samtal med den dåvarande ägaren Korsnäs AB 
om ett framtida skydd. Planeringen hade kommit så långt att markägaren 
accepterade en Natura 2000 klassning, en framtida reservatsbildning för området 
samt att delar av det skulle genomgå en naturvårdsbränning. Innan detta 
genomfördes ville dock markägaren avverka delar av skogen i de nordligaste 
bestånden. Samtalen avstannade dock efter att området blivit en del av natura 2000 
och några av de åtgärder som omtalades har ej genomförts. Samtal om ärendet med 
den nuvarande markägaren kommer att upptas igen hösten 2004. 
 
Avtal om fågeljakt på fågelarter i Fågeldirektivets bilaga 1 bör endast skrivas under 
följande förutsättningar:  
 

• Avtalen ska kunna sägas upp inom 6 månader. 
• Bevarandemål för fågelarterna som ska jagas ska finnas fastlagda. Målen 

ska omfatta populationsstorlek, föryngring och hur stor livsmiljö som 
behövs för att arten ska kunna finnas kvar i långsiktigt stabila 
populationer. Saknas denna kunskap måste den först inhämtas. 

• Bevarandemålen ska vara uppnådda 
 

För samtliga fågelarter i Fågeldirektivets bilagor bör följande gälla: 
• Antal nedlagda fåglar ska rapporteras årligen efter avslutad jaktsäsong 
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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. 

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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BILAGA 1 - Översiktskarta  
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Bilaga 2 – Områdesavgränsning 
Området på kartan nedan har två delområden. Den större nordliga delen har idag 
naturreservatsskydd, den mindre, sydlig delen är fortfarande är oskyddad och ägs av Sveaskog. 

 
 


