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Namn: Gäsjöåsen 

Områdeskod: SE0620319 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog 

Areal (ha): 28,9 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal  % av yta 
9010 *Västlig taiga 15 52 
8120 Basiska rasbranter 0,9 3 
7230 Rikkärr 4,9 17 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1902 Guckusko 

Beskrivning av området 
I ostbranten av Gäsjöåsen finns en långsträckt lodklippvägg som i norr mynnar ut i 
mer hällmarksliknande förhållanden. Klippbranten är tämligen hög i gammal 
granskog. Ställvis är klipporna av kalkrik sandsten vilket den kalkgynnade 
lavfloran indikerar. Ovanligt rikligt med lunglav och skrovellav på lodytor. Vissa 
delar av lodytorna är helt klädda med mossor. Nedanför är det blockrikt, som 
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ställvis är övervuxet med tjocka mossmattor.  
 
Skogen i ostbranten domineras av grov granskog, som på sina ställen kan föras till 
högörtsvegetationstyp av hallon och torta. Här finns också guckusko. Lågor, många 
av dem grova, ligger härs och tvärs i hela branten. Nedanför är marken 
källpåverkad och ett långsträckt rikkärr med bl.a. rik förekomst av brudsporre 
återfinns. (Naturvårdsverket 2004) 

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. 
 
Arter 
• Habitatdirektivsarten guckusko (Cypripedium calceolus) skall finnas kvar i 

området i en livskraftig population.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 15 hektar.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna  ska förekomma i minst x % av provytorna. 
(Typiska arter: Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: Norna, mjölkört, knärot, 
linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola, 
lappranunkel, hallon. ) 
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska vara minst 4,9 hektar.  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, vass, 
eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna ska förekomma i minst 50% av provytorna 
i fastmattorna.  
 
8120 Basiska rasbranter 
• Arealen basiska rasbranter ska vara minst 0,9 hektar.  
• Minst tre av de typiska arterna (lunglav, skrovellav mfl.) ska förekomma i minst 
20 % av provytorna.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
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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 2002, 2003a-2003c). 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogen domineras av grov granskog, som på några ställen har inslag av  
högörtsvegetationstyp av hallon och torta. Här återfinns också guckuskon. Lågor, 
många av dem grova, ligger härs och tvärs i hela branten.(Naturvårdsverket 2004) 
 
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. 
 
8120 Basiska rasbranter 
Gösjösens ostbrant är tämligen kort, cirka 300 meter, åtminstone den klippvägg 
som ligger i den brantaste delen. I norra delen är lodytorna torra och överväxta av 
färglavssamhälle och sparsamt med mossor. Desto lägre man kommer ju mer 
heltäckande ytor av tjocka mattor av mossor. Klippväggarna är lodräta med endast 
små hyllor under överhäng, nästan försumbar nisch. Skogen är sluten i stort sett i 
hela branten. Endast en liten rasbrant finns nedanför klippväggen och även den är 
skogsbevuxen. Moss- och lavtäcket är djupt mellan och över stenarna. I branten 
ligger rikligt med fallna träd i olika nedbrytningsstadium. Berggrunden består av 
sandsten enligt geologiska undersökningar, men i sandstenen måste det finnas 
kalkmaterial. Sandstenen är mycket porös och på kala ytor finns lavar som är säkra 
kalkstensindikatorer.  
 
Klippväggarna är ovanligt rikligt täckta med tjocka mossmattor, vilket gör att 
ytorna som lavarna för hålla sig till är begränsade till små hyllor under sparsam 
mängd överhäng. Den intressantaste delen är faktiskt den torra, norra delen. På 
några lodytor som också är basen av hällmarken ovanför branten, växer det 
ovanligt rikligt med lunglav (Lobaria pulmonaria) och enstaka skrovellavar 
(Lobaria scrobiculata). Tillsammans med lunglav finns violettgrå tagellav (Bryoria 
nadvornikiana), skuggblåslav (Hypogymnia vittata) och en liten bål av knottrig 
blåslav (Hypogymnia bitteri), samt Fuscidea rescensa. Lite längre ner på 
klippväggen finner man ett parti av lättvittrad sandsten som inte är överväxt av 
mossor och där finns guldorangelav (Caloplaca chrysodeta), Fuscopannaria 
leucophaea och Fuscopannaria praetermissa. Insprängt bland mossorna finns flera 
arter av filtlavar (Peltigera spp) och traslav (Leptogium lichenoides). Över 
kortvuxna mossor finns Polychidium muscicola. På en liten yta bar sandsten växer 
det flera kalkgynnade arter som t ex Acarospora glaucocarpa, Caloplaca 
obliterans och Protoblastenia. (Hermansson 2004, opubl) 
 
7230 Rikkärr 
Öppna eller skogklädda kärr i betydelsen minerotrofa myrar med ständig tillförsel 
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av mineralrikt vatten från omgivningen. pH-värdet är högre än i andra myrtyper, 
vanligen 6 eller högre. Vegetationen domineras av olika stråväxter och örter. 
Bottenskiktet byggs upp av s.k. brunmossor eller i vissa fall vitmossor.  
 
Nedanför den branta sluttningen med grov granskog blir marken mer källpåverkad, 
och ett långsträckt rikkärr med bl.a. rik förekomst av brudsporre återfinns. 
(Naturvårdsverket 2004) 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 
 
1902 Guckusko 
Arten förekommer nästan enbart i områden med hög kalkhalt i marken, och växer 
helst halvöppet på mark med god näringstillgång. Den är påträffad i flera olika 
typer av skogar, och även i rikare kärr. Tillgång på rörligt markvatten är viktigt.  
 
Guckusko är känslig för bete, eller snarare trampet från betande djur. Arten gynnas 
av en måttlig störning, som håller markerna någorlunda solöppna utan att påverka 
fältskiktet i någon högre grad.  
 
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar, men även med mycket lätta  
vindspridda frön. En rimlig uppskattning av spridningsavstånd är 100–1000 m. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002,2003a-2003c). 
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick och skulle 
påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt anslutning till 
objektet. Det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) Markberedning, 
dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen. Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen och fragmentera 
området genom att hydrologin i skogsområdet kan förstöras. 

8120 Basiska rasbranter 
Naturtypen kan skadas av: 
Bergtäkt  
 
Skogsbruk. En kontinuerlig beskuggning samt bibehållen hög och jämn 
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luftfuktighet är nödvändig för att bevara naturtypens värden.  
 
Luftföroreningar  
 
Utebliven störning av tramp, vilket leder till igenväxning.  
 
Alltför intensiv störning orsakat av ovarsamt friluftsliv vilket kan orsaka dels slitage 
dels störningar. 

 
7230 Rikkärr 
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 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.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc  
kan förstöra eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom  
anläggningsarbetet.  

1902 Guckusko 
Ett normalt skogsbruk med avverkningar öppnar oftast omgivningarna alltför 
drastiskt, och även om inga direkta skador skett på guckuskobestånden så kan andra 
arter får konkurrensfördelar genom den frigjorda näringen och konkurrera ut 
guckuskon.  
 
Körskador i samband med skogsbruk kan lätt ge upphov till lokalt ändrad hydrologi 
som kan vara mycket skadlig på guckuskobestånden.  
 
Tramp kring välbesökta guckuskolokaler kan kompaktera marken så att  
hydrologin förändras samt effektivt hindra arten att spridas vegetativt.  
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Bevarandeåtgärder med tidplan 
En fortsatt hög och jämn fuktighet samt beskuggning av branten är nödvändig, 
vilket innebär att området måste undantas från skogsbruk.  
 
Staten och statligt ägda bolag har ett stort ansvar att komplettera det formella 
skyddet av urskogsartade områden med frivilliga avsättningar. Detta har också varit 
en av förutsättningarna vid beräkningarna av de länsvisa arealmålen för formellt 
skydd. (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005) Länsstyrelsen bedömer att 
bevarandet av detta områdes värden bör rymmas inom markägarens ansvar. 

Bevarandestatus idag  

Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus  
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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