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

SE0620212 Rostberget 

Innehållsförteckning 
Beskrivning.............................................................................1 
Bevarandesyfte/-mål ...............................................................2 
Beskrivning av arter/livsmiljöer ............................................2 
Bevarandeåtgärder - med tidplan.  .........................................3 
Bevarandestatus idag. .............................................................3 
Uppföljning av bevarandemålen ............................................3 
Referenser ...............................................................................4 
Kartor ......................................................................................4 

Namn: Rostberget 

Områdeskod: SE0620212 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bolag; Bergvik Skog AB 

Areal (ha): 48 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % avyta 

9010 *Västlig taiga 48 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Rostberget bildar tillsammans med Natura 2000 områdena Sälsklinten och 
Tjärnberget en biologisk enhet. Skogen i Rostbergets sydvästsluttning utgörs av 
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gammal av modernt skogsbruk orörd barrblandskog. Området har en påtaglig 
branddynamik och har i vissa delar karaktären av gammal lövbränna. I fuktigare 
delar är brandpåverkan mindre tydlig, och dessa partier är grandominerade med 
stor hänglavsrikedom, stark interndynamik och rikligt med lågor och döda träd. 
Intill vattendragen är näringsutbudet större och skogen örtrik. Torrare kullar är 
talldominerade och hyser en hel del gamla, grova tallar. I några svackor finns 
tidvis vattenfyllda lokar omgivna av gamla aspar. Terrängen är normalblockig. 
Området har ett rikt, välundersökt insektsliv knutet till det rika utbudet av gamla 
träd och död ved. (Ehnström, 2003, muntl) 

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. 
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• 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. )  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogen på Rostberget utgörs av naturligt gammal barrskog med stort inslag av 
lövträd. Lövträden utgörs av björk, asp och i viss mån sälg. Grova tallar (mer än 
60 cm i diameter) med flera brandljud är vanliga i området. Tallföryngring saknas 
helt. Avsaknad av brand i modern tid har lett till att granen tar över och blir 
beståndsbildande. Granar växer i många fall upp i kronorna på de gamla tallarna 
vilket leder till att tallarna på sikt inte kommer att dö eftersom de inte klarat 
konkurrensen om ljuset. Gran finns i alla åldersklasser och det är främst gran 
tillsammans med björk som utgör den döda veden i skogen. Både stående och 
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liggande döda granar i olika nedbrytningsstadier och dimensioner förekommer 
rikligt. Här finns klena självgallrade granlågor, grova gamla mossbelupna 
stammar och även nyligen fallna lågor liksom döende träd som fortfarande står.  
 
Fältskiktet saknas till stora delar förmodligen på grund av att skogen är tät och 
mörk (Lundin 2004 muntl.).   
 
Skogen har aldrig omfattats av större kalavverkningar, men jättelika stubbar visar 
att skogen dock har blivit föremål för dimensionsavverkning (Lundin 2004 
muntl.).    
 
Undergrupper:  
 
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: 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. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i objektet hotar naturtypen, och 
leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på skogsbruksåtgärder är 
avverkningar såsom slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. (Gäller ej 
naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) samt plantering. 
 
Aktiviteter som kan ge irreversibla skador på mark såsom; transporter, 
markberedning, och dikning kan ge negativa effekter på naturtypen.  
 
Skogsbilvägar kan fragmentera området och medföra att hydrologin i 
skogsområdet kan förändras.  
 
Gran som växer inpå tallar kan vara ett hot mot dessa. Gran konkurrerar på sikt ut 
lövträd som finns i området. Viltbete hindrar föryngringen av lövträd. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. 
Rostberget är utpekat som nyckelbiotop i markägarens ekologiska landskapsplan 
och markägaren är certifierad enligt FSC. Enligt reglerna i FSC ska 
nyckelbiotoper undantas från skogsbruk. För närvarande finns därför inget 
skogsbrukshot mot området.  
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Utpekande som nyckelbiotop i en landskapsplan, där markägaren är certifierad 
enligt FSC, ger dock inget permanent skydd för ett område. Ett varaktigt skydd i 
form av naturreservat kan därför, om förhållandena ändras, bli aktuellt för 
området.  
 
För att bevara de riktigt gamla tallarna, bör de friställas från gran som växer in i 
kronan. Lämpligen görs detta genom ringbarkning av de granar som står inom ca 
två meter från tallarnas stammar. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen vet vi inte om GYBS råder i hela området 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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