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EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ”ekologiskt nätverk” av naturområden som 
kallas Natura 2000. Livsmiljöerna för vilda djur och växter krymper i snabb takt 
och många arter hotas av utrotning. Länderna i EU samarbetar därför för att försö- 
ka bevara det europeiska växt- och djurlivet. Arbetet grundas på två EU-direktiv, 
fågeldirektivet och art- och habitatdirektiet. 



§ 

Natura 2000-områden i Västra Götalands län 
 

I Västra Götalands län finns 406 av regeringen beslutade Natura 2000-områden (t.o.m. år 
2004) som sammanlagt har en yta av cirka 240 900 hektar. Avsikten med områdena är att 
bevara speciella, i EU direktiven bestämda naturtyper och arter. I länet förekommer 54 av 
dessa naturtyper och 95 djur- och växtarter. Arbetet med att utse områden har pågått sedan 
EU-inträdet 1995. Naturtyperna kan sammanfattas i följande kategorier och täcker cirka 
hälften av den totala ytan. 

 
• Berg / hällmark, 3 800 ha 
• Odlingsmark / hed, 3 506 ha 
• Lövskog, 5 248 ha 
• Barrskog, 8 475 ha 

• Våtmark / hed, 14 218 ha 
• Sötvatten, 21 567 ha 
• Sötvatten, Vättern,  60 000 ha 
• Hav / kust, 25 304 ha 

 
 
 

Bevarandeplanen 
 

Till varje Natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan. Den ger en beskrivning av 
området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad 
som krävs för att de ska finnas kvar. Planen ska också underlätta vid tillståndsprövningar 
enligt miljöbalken. Bevarandeplaner utarbetas och fastställs av Länsstyrelsen som även är 
ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan dock revideras när 
ny kunskap tillkommer eller när förutsättningar ändras; den sägs vara ett "levande doku- 
ment". Det är därför aldrig för sent att bidra med kunskap och synpunkter, kontakta gärna 
Länsstyrelsen. När bevarandeplanen ändras medför det att den måste fastställas på nytt. 
Markägare och andra berörda ges då nytt tillfälle att lämna synpunkter om ändringarna är 
av betydelse. 

 
 

Tillståndsplikt och samråd 
 

För att inte skada Natura 2000-områdenas värden krävs tillstånd för verksamheter eller 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäll- 
er även åtgärder utanför Natura 2000-området (regleras av miljöbalken). Då det kan vara 
svårt att avgöra vilka åtgärder som kan påverka naturvärdena i ett område bör man samrå- 
da med länsstyrelsen innan man påbörjar en åtgärd. Om det rör sig om en skogsbruksåt- 
gärd ska istället samråd hållas med skogsvårdsstyrelsen innan en åtgärd påbörjas. 

 
 

Mer information 
 

Länsstyrelsen - www.o.lst.se  - Telefon 031-60 50 00 vx. - E-post: natura2000@o.lst.se 
Skogsvårdsstyrelsen - www.svo.se - Telefon 033-17 73 30 vx. - E-post: svs@svsvg.svo.se 
Naturvårdsverket - www.naturvardsverket.se 

 

 
 
 

Om lagstiftningen som Natura 2000 bygger på 
 

Ett Natura 2000-områdes juridiska status bestäms av flera paragrafer i miljöbalken. Förutom be- 
stämmelser om områdesskydd och tillståndsprövning enligt 7 kap. miljöbalken är Natura 2000- 
områden även riksintresseområden enligt 4 kap. 1 och 8 §§ i miljöbalken, vilket innebär att Natura 
2000-bestämmelserna får en tydlig koppling till en rad andra lagar som rör markanvändning. Be- 
stämmelser som rör miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), tillsyn och ersättningsfrågor m.m. i 
Natura 2000-områden finns även i miljöbalkens kapitel 6:1 och 7, 11:9, 17:3, 19:2, 21:7, 29:4 och 
31:4 och 5 kap. MB samt i förordningen om områdesskydd (1998:1252). 

http://www.o.lst.se/
mailto:natura2000@o.lst.se
http://www.svo.se/
mailto:svs@svsvg.svo.se
http://www.naturvardsverket.se/
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Bevarandeplan för Natura 2000-området 
 
 
 

SE0540093 Klasborg-Våmb 
 

Kommun: Skövde Områdets totala areal: 89 ha 
Områdestyp: pSCI Biogeografisk region: Boreal 

 
 

Naturtyper och arter som måste bevaras i området: 
 

6210 - Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) nedanför trädgränsen 
6270 - Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen* 
6410 - Fuktängar med blåtåtel eller starr 
6430 - Högörtssamhällen 
9020 - Boreonemoral ädellövskog* 
9050 - Näringsrik granskog 
9070 - Trädklädd betesmark 
9160 - Näringsrik ek eller ek- avenbokskog 
9180 - Ädellövskog i branter* 
91E0 - Svämlövskog* 

 

 
 
 
 

Bevarandesyfte 
Syftet med Natura 2000-området är att de naturtyper och arter som finns i området (se 
förteckningen) ska bevaras långsiktigt. Varje naturtyp och art ska bidra till att upprätthålla s.k. 
gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region. Det här området utgör därför en 
viktig del i det ekologiska nätverk av områden som Natura 2000 bygger på. 

 
Det främsta syftet är att bevara naturvärdena i den ädellövrika rasbrant- och sluttningsskogen 
och i de öppna och trädklädda naturbetesmarkerna. 

 
Regeringen fattade beslut om att föreslå området till Natura 2000-nätverket i januari 1997. 

 
 

Beskrivning av området 
Natura 2000-området Klasborg-Våmb utgörs av naturreservatet Klasborgs och Våmbs ängar. 
Området ligger på Billingens östsida, i de delvis branta sluttningarna ner mot Skövde. De övre 
delarna ligger på diabasplatån och består av ek och blandskogar. I platåbergsbranten finns bitvis 
mycket rika blandskogar, ängsgranskogar och ädellövskogar med rik flora. Bland kärlväxterna 
märks bland annat nästrot, myskmadra, kransrams, sårläka, gulsippa och tibast. 

Bevarandeplanen behöver 
uppdateras! 

Enligt nuvarande kunskap om 
området vet vi att 

även följande naturtyper finns: 

9080 - Lövsumpskog 

följande naturtyper inte finns eller 
inte har naturtypsstatus: 

6430 - Högörtängar 

9020 - Nordlig ädellövskog 

91E0 - Svämlövskog 

Utvecklingsmark till ytterligare 
naturtyper kan finnas. Detta är viktigt 
att ta hänsyn till.  

Nytt områdesnamn: 

Klasborgs och Våmbs ängar 



Nedanför branten vidtar ett lövrikt kulturlandskap med en mosaik av naturbetesmarker, 
trädklädda betesmarker, lövskogsdungar, små sumpskogar och betade före detta åkrar som 
håller på att få en alltmer naturaliserad flora. Delar av de äldre betesmarkerna är svagt hävdade 
eller igenvuxna. Floran i naturbetesmarkerna är bitvis rik, med arter som vingvial, spåtistel, 
näbbstarr, solvända, fältgentiana, sandviol, säfferot, källdaggkåpa och nattviol. I 
betesmarkerrna förekommer även äldre hagmarksträd, bland annat finns partier med fina 
bestånd av grova spärrgreniga ekar. De olika bergarterna som förekommer i sluttningen ger 
föutsättningar för en stor artrikedom, med både kalkgynnade och mer kalkskyende arter. 
Svampfloran i betesmarkerna är mycket rik, och innehåller ett stort antal rödlistade arter. 

 
Området har tidigare varit betydligt öppnare än det är idag, och merparten av lövskogarna är 
relativt unga. Brantskogarna har dock lång kontinuitet, och är rika på död ved. Ett flertal 
rödlistade svamparter är funna i brantskogen. Området har goda förutsättningar för förekomst 
av törnskata. 

 
 

Bevarandemål 
Målet är att området ska utgöras av ett småskaligt mosaiklandskap med höga naturvärden 
knutna till trädklädda och öppna betesmarker samt till lövskogar. 

 
Exempel på uppföljningsbara bevarandemål beskrivs under respektive naturtyp och art. Vilka 
av dessa mål som kommer att användas i området bestäms då basinventeringen är genomförd. 
Efter denna inventering kommer också x, y eller liknande mål ersättas med siffror och arter. 
Mål inom parantes är preliminära och kan komma att ändras. 

 
 

Markägarförhållanden 
Klasborg-Våmb är i kommunal och privat ägo. 

 
 

Vad kan påverka negativt 
Det finns åtgärder och aktiviteter som liksom brist på skötsel skulle kunna påverka områdets 
naturvärden negativt. Här nedanför beskrivs exempel på sådana åtgärder för områdets 
naturtyper. Fler exempel finns beskrivna under respektive naturtyp. 

 
- Igenväxning kring äldre ekar och andra äldre hagmarksträd 
- Försurning, nedfall av kväve eller andra luftföroreningar kan utarma den känsliga epifytfloran 
av lavar och svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet. 
- Markexploatering och annan markanvändningsförändring som t ex schaktning, upplag och 
borttransport eller tillförsel av jordmassor kan skada eller ge en förändrad flora. Markfloran och 
hagmarksträd kan även skadas av körskador. 

 
 

Bevarandeåtgärder 
Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd 
för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
ett Natura 2000-område. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger 
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap 
28 a § miljöbalken). 

 
Området är skyddat som naturreservat samt utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv. För 
delar av området finns åtgärdsplan för EUs miljöstöd upprättad. 

 
Skötsel: 
- Det finns behov av omfattande röjningar i igenvuxna delar av de öppna och trädklädda 
betesmarkerna (naturtyperna 6210, 6270, 6410, 9070). Röjningarna bör påbörjas inom kort. 



- Det finns också behov av kraftigt förbättrat betestryck i den södra delen av hagmarkerna. 
- Äldre ekar och andra lövträd med hagmarkskaraktärer, så som en låg och vid trädkrona, bör 
friställas. Dessa träd finns framför allt i de öppna och trädklädda betesmarkerna (naturtyperna 
6210, 6270, 6410, 9070). Eventuellt bör även äldre hagmarksträd i lövskogarna friställas. 
- Det är önskvärt med översyn/revidering av skötselplanen. 

 
 

Bevarandestatus 
I området finns många fina hagmarker och lövskogar. Bevarandestatus beskrivs under 
respektive naturtyp. 

 
 

Uppföljning av naturtyper och arter 
De i bevarandeplanen angivna målen ska följas upp. 

 
Bevarandemålen följs upp med olika tidsintervall beroende på vilken naturtyp eller art som 
berörs. Naturtyper som inte kräver skötsel följs upp stickprovsvis med glesa tidsintervall liksom 
arter som till exempel förekommer på många lokaler eller som inte är hotade i så hög grad. 
Områden som vid basinventeringen inte konstateras ha gynnsam bevarandestatus följs upp 
regelbundet tills gynnsam bevarandestatus uppnåtts. Samtliga områden ska följas upp om de 
innehåller arter och naturtyper som är sällsynta, särskilt viktiga för biologisk mångfald eller 
kräver regelbunden skötsel. 

 
 

Dokumentation 
Jordbruksverket, 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Objektrapport 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Lövskogsinventeringen i Skövde kommun. 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt 
områden med geografiska bestämmelser. 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Värdefulla odlingslandskap i Skaraborgs län. 
Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Ängar och hagmarker i Skövde kommun. 
Länsstyrelsen i Skarborgs län. 1989: Skötselplan för naturreservatet Klasborgs och Våmbs 
ängar. Beslut 1989-11-13. 



Naturtyper, djur- och växtarter som speciellt måste bevaras i området 
 
 
 
6210  Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) nedanför trädgränsen 

 
 

Beskrivning: Kalkgräsmarkerna förekommer i de delar av de öppna betesmarker som har en tydligt 
basmineralpåverkad (kalkpåverkad) flora. 

 
Generellt sett utgörs naturtypen av torra till friska, hävdpräglade, kalkrika gräsmarker 
nedanför trädgränsen, ofta med ett rikligt inslag av örter. Naturtypen finns på tydlig 
kalkmark och marker med särskilt kalkkrävande kärlväxter. Gräs och örter ska täcka 
minst 50 % av markytan. Ibland kan dessa marker vara viktiga orkidélokaler. Naturtypen 
har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. 
Krontäckning av träd och buskar kan vara mellan 0 och 30 %, det får dock inte vara träd 
och buskar av igenväxningskaraktär. Enbuskar får inte täcka mer än 5 % förrutom i de 
fall då naturtypen utgör en viktig orkidélokal. 

 
Naturtypen är känslig för ökad näringstillförsel, beskuggning och förnaansamling 
(igenväxning), utebliven eller förändrad hävd, minskad areal samt exploatering. 
Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna och 
konkurrens från för området främmande arter. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen kalkgräsmarker ska vara minst 5,1 hektar. 

 
Struktur och funktion 
-Minst 95 % av arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut (med 
”väl hävdad” menas som regel att hävden varit så god att ingen skadlig ansamling av 
förna skett). 
-Negativa indikatorarter ska inte förekomma med mer än 5 % täckning eller frekvens 
(negativa indikatorarter är hundkäx, brännässla, åkertistel, krusskräppa, örnbräken, samt 
blommande exemplar av grenrör, hundäxing och hässlebrodd). 
-Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap ska vara högst x 
%. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (det vill säga träd och buskar 
som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). 
-Det ska finnas minst x stycken hamlade träd. 
-Det ska finnas minst x stycken grova och x stycken ihåliga lövträd. 

 
Typiska arter 
-Förekomsten av typiska kärlväxter ska bibehållas eller öka. Minst x av de typiska 
kärlväxtsarterna (jordtistel, spåtistel, hirsstarr, nattviol, rödkämpar, solvända) ska 
förekomma i minst y % av provytorna. 
-Förekomsten av typiska fjärilar ska bibehållas eller öka. Minst x av de typiska 
fjärilsarterna a,b, c etc ska finnas i minst y % av transekterna. 

 

 
Negativ påverkan: Förutom den negativa påverkan som beskrivs i den övergripande delen av 

bevarandeplanen kan även följande faktorer påverka naturtypen negativt: 
- Upphört bete eller svagt betestryck kan leda till igenväxning och utarmning av den 
hävdgynnade floran. 
- Brist på unga ekar eller andra ädellövträd av hagmarkskaraktär är negativt för de 
naturvärden som är kopplade till grova träd. 
- Gödsling*, tillskottsutfodring och sambete med gödslad vall är exempel på åtgärder 
som ger näringstillförsel till marken vilket missgynnar den konkurrenssvaga floran. 
- Kalkning och insådd av främmande arter kan påverka floran negativt. 
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin som är negativt för den 
dynglevande insektsfaunan. 



 

 

 

Bevarandeåtgärder: Röjningar av igenvuxna partier bör göras snarast. 
Betestrycket bör öka i de södra partierna. 

 
 

Bevarandestatus: God i de öppna delarna i norr, svag i de igenvuxna delarna samt i de södra partierna pga 
det dåliga betet. 

 

 
Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 

arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 
 
 
 

6270  Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen* 
 
 

Beskrivning: Naturtypen består av flera olika delområden. I norra delen av området finns flera partier 
med ganska välbetade, men bitvis igenbuskade, naturbetemarker med ganska artrik, 
måttligt kalkgynnad flora. Här finns även en rad krävande ängssvamparter. I detta 
område finns också igenväxt naturbetesmark som är angelägen att restaurera. 
I södra delen av reservatet finns öppna, men svagt hävdade naturbetesmarker med en 
delvis mycket artrik flora. Dessa marker har under kort tid varit granplanterade, men röjts 
och åter börjat hävdas. I denna betesmark finns partier med mycket värdefulla äldre, 
spärrkroniga ekar, och buskskiktet i hagarna är artrikt och rikt på blommande och 
bärande arter. I södra delområdet förekommer bitvis problem med ohävdsarter och 
omfattande slyuppslag. 
Till naturtypen kan så småningom även de delvis naturaliserade före detta åkermarkerna i 
norra delen av området föras. De är välbetade idag och håller på att få en alltmer artrik 
flora med arter som gråfibbla, brudbröd, rödkämpar och flera ängssvampar (dock ej 
rödlistade). 

 
Generellt sett utgörs naturtypen av artrika, hävdpräglade gräsmarker på torra–friska, 
silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara 
stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar får vara max 30 %, det får dock 
inte vara träd och buskar av igenväxningskaraktär. Hävdgynnade växter ska finnas. I 
fältskiktet får täckningsgraden av ris vara max 40 %. 

 
Naturtypen är känslig för ökad näringstillförsel, beskuggning och förnaansamling 
(igenväxning), utebliven eller förändrad hävd, minskad areal samt exploatering. 
Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna och 
konkurrens från för området främmande arter. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Naturtypens areal ska vara minst 7 hektar eller öka. 

 
Struktur och funktion 
-Minst 95 % av arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut (med 
”väl hävdad” menas som regel att hävden varit så god att ingen skadlig ansamling av 
förna skett). 
-Negativa indikatorarter ska inte förekomma med mer än 5 % täckning eller frekvens 
(negativa indikatorarter är hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa, örnbräken, samt 
blommande exemplar av grenrör, hundäxing och hässlebrodd). 
-Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i ett välhävdat landskap ska vara mellan 
x och y %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (det vill säga träd och 
buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). 
-Antalet hamlade (lövtuktade) träd ska vara minst x stycken. 
-Antalet grova träd ska vara minst x stycken och antalet ihåliga träd ska vara minst x 
stycken. 



 

 

 

Typiska arter 
-Förekomsten av typiska kärlväxter ska bibehållas eller öka. Minst x stycken av de 
typiska kärlväxtarterna (jordtistel, backtimjan, blåsuga, brudbröd, nattviol, ormrot, arter 
av ögontröst, solvända, ängsvädd) ska förekomma i minst y % av provytorna. 
-Förekomsten av typiska fjärilsarter och spillningslevande bladhorningar ska bibehållas 
eller öka. Minst x stycken av arterna a, b, c etc. ska förekomma i minst y % av 
transekterna. 

 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtypen 6210 
kalkgräsmarker. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Röjningar av igenvuxna partier bör göras snarast. 

Betestrycket bör öka i de södra partierna. 
 
 

Bevarandestatus: God i de öppna delarna i norr, svag i de igenvuxna delarna samt i de södra partierna pga 
det dåliga betet. 

 

 
Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 

arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 
 
 
 
 

6410  Fuktängar med blåtåtel eller starr 
 
 

Beskrivning: Utgörs av en fuktäng i betesmark i södra beteshagen. Fuktängen är idag svagt hävdad och 
bitvis dominerad av älggräs. Partier med rester av hävdpräglade fuktängsmiljöer finns 
dock och ängen är angelägen att restaurera genom förstärkt bete kompletterat med slåtter 
av älgört och annan ohävdsvegetation. 

 
Naturtypen utgörs av hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr. Naturtypen har 
utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning 
av träd och buskar får vara max 30 %, det får dock inte vara träd och buskar av 
igenväxningskaraktär. Hävdgynnade växter ska finnas. Det finns två undertyper av 
naturtypen. 6410a utgörs av fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett 
varierande vatteninnehåll. Denna undertyp är ofta relativt artrik, ett exempel är 
kalkfuktängen. 6410b är fuktängar på surare jordar med blåtåtel, tåg- och starrarter. Den 
kan vara rik på torv. Denna undertyp varierar beroende på hävd och hävdintensitet. 

 
Naturtypen är känslig för utebliven eller förändrad hävd (gäller hävdade områden), 
näringstillförsel, ändrade hydrologiska förhållanden och uteblivna översvämningar (gäller 
sådana objekt), minskad areal och exploatering i eller i anslutning till området. 
Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen fuktängar med blåtåtel eller starr ska vara minst 4,8 hektar. 

 
Struktur och funktion 
-Minst 95 % av arealen ska vara väl hävdad varje år vid vegetationsperiodens slut (med 
”väl hävdad” menas som regel att hävden varit så god att ingen skadlig ansamling av 
förna skett). 
-Negativa indikatorarter ska inte förekomma med mer än 5 % täckning eller frekvens 
(negativa indikatorarter är hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa samt blommande 
exemplar av grenrör, rörflen och älgört). 
-Naturtypen är som regel busk- och trädfri. Krontäckning av träd och buskar ska vara 



 

 

 

buskar som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). 
-Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 

 
Typiska arter 
-Förekomsten av typiska kärlväxter ska bibehållas eller öka. Minst x stycken av de 
typiska kärlväxtarterna (hirsstarr, ormrot, smörboll, ängsvädd) ska förekomma i minst y 
% av provytorna. 

 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtypen 6210 
kalkgräsmarker. Dessutom kan åtgärder som kan påverka områdets hydrologi, så som 
dikning eller tillflöde av förorenat vatten, påverka naturtypen negativt. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Årlig slåtter av framför allt älgört, kompletterad med förstärkt bete, bör påbörjas inom 

kort. 
Röjning av sly bör göras inom kort, där efter vid behov. 

 
 

Bevarandestatus: Bevarandestatusen är svag, igenväxningen med älgört är omfattande. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 

 
 
 
 

6430  Högörtssamhällen 
 
 

Beskrivning: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 

Bevarandemål: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 

Negativ påverkan: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 

Bevarandeåtgärder: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 

Bevarandestatus: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 

Uppföljning: Naturtypen utgår och ersätts av 6410. 
 
 
 
 

9020  Boreonemoral ädellövskog* 
 
 

Beskrivning: Naturtypen finns i mindre partier med ädellövskog på flack mark. Lundfloran i 
ädellövskogen är rik, och i partierna med äldre skog finns rik tillgång på död ved. 

 
Naturtypen har en lång kontinuitet som lövträdbärande mark. Trädskiktets 
krontäckningsgrad är normalt 50-100 % och ädellövträd utgör minst 50 % av grundytan. 
Viktiga komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn. Inget av trädslagen ek, 
bergek, avenbok, (var för sig eller tillsammans) eller bok utgör mer än 50 % av 
grundytan. Naturtypen är en övergångsform från boreala till nemorala skogstyper och 
förekommer på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Skogens hydrologi får 
inte vara under stark generell påverkan från markavvattning Skogen ska vara eller i en 



 

 

 
strukturer som varierad ålder på träden, förekomst av död ved och gamla träd och en 
kontinuitet för de aktuella, förekommande trädslagen. Skogen ska ofta vara i ett sent eller 
i ett relativt sent successionsstadium. Om naturliga störningsprocesser eller 
skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre 
successionsstadier ingå. Naturtypen är mycket artrik och rödlistade arter av epifytiska 
kryptogamer (trädlevande mossor och lavar), vedlevande insekter, samt marklevande 
flora och fauna förekommer. Artsammansättningen varierar med skogens slutenhet. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av lövträd och åtgärder som motverkar eller 
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är till stor del beroende av 
att naturlig dynamik pågår och att det finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och 
grova träd. Skuggiga miljöer som har arter beroende av stabila fuktiga förhållanden kan 
även vara känsliga för kraftig solexponering, medan ljusöppna miljöer är känsliga för 
skuggning eftersom sådana anpassade arter då lätt konkurreras ut. Naturtypen är känslig 
för minskad areal och exploatering. Naturtypen är också känslig för minskning av 
populationerna hos de typiska arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Naturtypens areal ska vara minst x ha eller öka. 

 
Struktur och funktion 
-På minst x (90) % av arealen ska andelen ädellövträd i alla skikt utgöra minst x (50) % 
och finnas i minst två skikt, där den undre skikthöjden är högst 1/2 av den övre. 
-Trädskiktets sammansättning ska vara minst x % av respektive trädslag. 
-Föryngring av nyckelarter i trädskiktet ska nås i minst x (90) % av området. 
Fördelningen av nyckelarter i olika åldrar eller diameterklasser ska vara x. 
-Det ska finnas minst x st grova och/eller gamla träd per ha. 
-Andelen arter av grova träd ska bibehållas eller öka så att x % av arten a, x % av arten 
b... o.s.v. förekommer bland de grova träden. 
-Gran får förekomma med max x % täckningsgrad. 
-Trädslag av utländskt ursprung får inte förekomma i området. 
-Det ska finnas minst x m³ död ved per ha. (Relationen död/levande ved ska vara minst 
1/5) 

 
Typiska arter 
-Minst x av de typiska lavarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska vedsvamparna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

 
 

Negativ påverkan: Förutom den negativa påverkan som beskrivs i den övergripande delen av 
bevarandeplanen kan även följande faktorer påverka naturtypen negativt: 
- Avverkning, virkesuttag av t ex vindfällen eller annan skogsbruksåtgärd i annat syfte än 
för att gynna naturvärdena 
- Avverkningar i närliggande lövskogsbestånd med höga naturvärden. 
- Ökat inslag av gran eller främmande trädslag som t.ex. sykomorlönn. 
- Fragmentering leder till minskad kontakt mellan områden, brist på genflöde mellan 
populationer samt kanteffekter i små objekt. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Naturtypen bör huvudsakligen lämnas utan åtgärder. 

Eventuellt bör spärrkroniga äldre hagmarksträd friställas försiktigt. 
 
 

Bevarandestatus: God. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
  arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare.   



 

 

 

9050  Näringsrik granskog 
 
 

Beskrivning: Nedanför branten i områdets mellersta delar finns ett mycket fint parti med näringsrik 
granskog. 

 
Generellt sett utgörs naturtypen av grandominerade skogar på basisk berggrund och i 
södra Sverige ofta på mullrik brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och 
översilning kan förekomma. Naturtypen ligger ofta i sänkor, på dalbottnar eller i 
sluttningar med finsediment och/eller rörligt markvatten men kan även förekoma på flack 
mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%, och gran utgör minst 50% av 
grundytan. Utöver gran kan samtliga inhemska trädslag förekomma. Skogen ska vara, eller 
i en relativ nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och 
strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. 
Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla 
träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området 
kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Områden med stor artrikedom med 
avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas som näringsrik granskog 
även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. Skogens 
hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. Fältskiktet är i 
huvudsak präglat av näringsrika förhållanden och är välutvecklat och artrikt. Det finns 
både en högört- och en lågörtvariant. Epifytfloran kan vara rik. Där grundvattenytan 
ligger högt och där genomsilning eller översilning av marken äger rum är faunan av 
ryggradslösa djur och floran särskilt rik. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet i trädskiktet och åtgärder som motverkar eller 
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är till stor del beroende av 
att naturlig dynamik pågår och att det finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och 
grova träd. Skuggiga miljöer som har arter beroende av stabila fuktiga förhållanden kan 
även vara känsliga för kraftig solexponering, medan ljusöppna miljöer är känsliga för 
skuggning eftersom sådana anpassade arter då lätt konkurreras ut. Naturtypen är känslig 
för minskad areal och exploatering. Naturtypen är också känslig för minskning av 
populationerna hos de typiska arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen av naturtypen ska vara minst x ha. 

 
Struktur och funktion 
-Trädslagsfördelningen ska vara minst x % a, y % b, z % c, etc. 
-Lövträdsarterna sälg, rönn och asp ska förekomma i minst x (90) % av naturtypen och 
utgöra minst x %. Minst x (10) skott högre än 2-4 m ska finnas per ha av respektive 
lövträdsart. 
-Trädslag av utländskt ursprung t.ex. ädelgranar ska inte förekomma inom naturtypen. 
-Det ska finnas minst x m³ död ved per ha. (Relationen död ved/levande ved ska vara 
minst 1/5). 

 
Typiska arter 
-Minst x av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 



 

 

 

Negativ påverkan: Förutom den negativa påverkan som beskrivs i den övergripande delen av 
bevarandeplanen kan även följande faktorer påverka naturtypen negativt: 
- Avverkning, virkesuttag av t ex vindfällen eller annan skogsbruksåtgärd i annat syfte än 
för att gynna naturvärdena 
- Avverkningar i närliggande lövskogsbestånd med höga naturvärden. 
- Åtgärder inom eller i anslutning till området som kan påverka områdets hydrologi, till 
exempel dikning eller transporter i samband med skogsbruksåtgärder. 
- Ökat inslag av främmande trädslag som t.ex. sykomorlönn ädelgranar . 
- Fragmentering leder till minskad kontakt mellan områden, brist på genflöde mellan 
populationer samt kanteffekter i små objekt. 

 
 

Bevarandeåtgärder: Naturtypen bör huvudsakligen lämnas utan åtgärder. 
Eventuellt bör spärrkroniga äldre hagmarksträd friställas försiktigt. 

 
 

Bevarandestatus: Formuleras senare. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 

 
 
 
 

9070  Trädklädd betesmark 
 
 

Beskrivning: Naturtypen finns i  igenväxande betesmarker och tidigare betad ekskog. Områdena har 
ganska lite kvar av hävdgynnade värden knutna till fältskiktet, men däremot värdefulla 
träd av hagmarkskaraktär. De är viktiga att bevara som halvöppna hagmarker då de 
erbjuder livsmiljöer för en lång rad arter knutna till träd- och buskrika men relativt 
ljusöppna miljöer. I områdena är det även viktigt att bevara brynpartier och miljöer som 
nyponsnår, vildaplar, enesnår, oxlar, spärrkroniga ekar etc. Delar av de trädklädda 
betesmarkerna kan tillåtas ha ett mer slutet utseende där de gränsar mot skogsmark. 
Ekskogen i söder är sedan länge igenvuxna hagmarker med ett ekdominerat trädskikt. 
Delar av dessa kan vara lämpliga att restaurera till trädklädd betesmark, och alltså klassas 
som naturtypen 9070. 

 
Naturtypen har en lång hävdkontinuitet så väl som trädkontinuitet och inslag av gamla 
träd ska finnas. Bete förekommer normalt i naturtypen. Naturtypen förekommer på 
fastmark och är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik. Träd- och buskskiktets 
krontäckningsgrad är 30-100% och utgörs av inhemska trädslag. Naturtypen inkluderar 
betade trädklädda hagmarker och betad skog. Artsammansättningen varierar. I 
hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, ask och i vissa fall tall 
förekommer. I den betade skogen dominerar oftast barrträd och björk, i södra Sverige 
även ek/bok. Naturtypen är artrik med arter knutna både till ett betespåverkat fältskikt 
och till solbelysta hagmarksträd. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är 
särskilt värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. I de fall 
betad skog finns på kalkmark har den ofta en rik marksvampflora som är hävdgynnad. 
Antalet rödlistade arter som är knutna till naturtypen är högt. Finns det gott om död ved 
kan även ett stort antal rödlistade arter knutna till sådana substrat finnas i naturtypen. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet i trädskiktet och brist på t.ex. gamla och 
grova träd samt död ved. Naturtypen är också känslig för ökad näringstillförsel, 
igenväxning och ökad beskuggning, utebliven eller förändrad hävd, minskad areal samt 
exploatering. Naturtypen är känslig för minskning av populationerna hos de typiska 
arterna och konkurrens från för området främmande arter. 



 

 

 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen trädklädda betesmarker ska vara minst x ha. 

 
Struktur och funktion 
-Minst 95 % av arealen ska vara väl avbetad varje år vid vegetationsperiodens slut (med 
”väl avbetad” menas som regel att betet varit så hårt att ingen skadlig ansamling av förna 
skett). Lövförna ska inte ha en täckningsgrad på mer än 5%. 
-Negativa indikatorarter ska förekomma med mindre än 5% täckning eller frekvens 
(Negativa indikatorarter är; hundkex, brännässla, åkertistel, krusskräppa, örnbräken, 
blåbär, lingon samt grenrör och hässlebrodd). 
-Krontäckning av träd och buskar som vuxit upp i välhävdade landskap ska vara mellan x 
% och y %. Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma (d.v.s. träd och buskar 
som kunnat etablera sig på grund av att hävden blivit för svag). 
-Antalet hamlade (lövtuktade) träd ska vara minst x stycken. 
-I naturtypen ska det finnas minst x stycken grova och x stycken ihåliga lövträd. 

 
Typiska arter 
-Förekomsten av typiska kärlväxter ska bibehållas eller öka. Minst x stycken av de 
typiska kärlväxtarterna a, b, c etc. ska förekomma i minst y % av provytorna. 
-Förekomsten av typiska lavarater ska bibehållas eller öka. Minst x stycken av de typiska 
lavarterna a, b, c etc. ska förekomma i minst y % av provytorna. 

 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtyperna 6210 
kalkgräsmarker och 9020 boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Slyröjning och gallring av yngre träd bör ske i igenvuxna partier och kring äldre träd. 

Bete bör återupptas i de partier som inte betas, fram för allt i områdets nordöstra delar. 
Möjligheterna att restaurera trädklädda betesmarker i områdets södra delar bör ses över. 

 

 
Bevarandestatus: God-måttlig beroende på hävd och graden av igenväxning. 

 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 

 
 
 
 

9160  Näringsrik ek eller ek- avenbokskog 
 
 

Beskrivning: Ekbestånden i området är medelålders till äldre med inslag av gran, björk och asp. 
Naturtypen utgörs delvis av undergruppen ek/hassellund. Naturtypen finns dels ovanför 
branten i väster och dels i områdets södra del, väster om betesmarken. Ekskogen i söder 
är sedan länge igenvuxna hagmarker med ett ekdominerat trädskikt. Delar av dessa kan 
vara lämpliga att restaurera till trädklädd betesmark, och alltså klassas som naturtypen 
9070. 

 
Naturtypen utgörs av skogar där ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50 
% av grundytan och där det finns en kontinuitet av ek/avenbok i området. Inslag av andra 
lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Krontäckningen är normalt 
50-100 %. Naturtypen förekommer på torr–fuktig jord, ofta mullrik brunjord. Den 
underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. 
Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag. Skogen är ofta i ett sent 
eller i ett relativt sent successionsstadium och ska vara, eller i en relativt nära framtid 
kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer som varierad 
ålder på träden, förekomst av död ved och gamla träd. Om naturliga störningsprocesser 
eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i 



 

 

 
förekommer och risväxter är sällsynta. Bottenskikt saknas oftast helt eller utgörs av ett 
mycket glest mosstäcke. Områden med stor artrikedom med avseende på rödlistade arter 
knutna till naturtypen kan klassas till näringsrik ek eller ek-avenbokskog även om ett 
naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av lövträd och åtgärder som motverkar eller 
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är till stor del beroende av 
att naturlig dynamik pågår och att det finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och 
grova träd. Skuggiga miljöer som har arter beroende av stabila fuktiga förhållanden kan 
även vara känsliga för kraftig solexponering, medan ljusöppna miljöer är känsliga för 
skuggning eftersom sådana anpassade arter då lätt konkurreras ut. Naturtypen är känslig 
för minskad areal och exploatering. Naturtypen är också känslig för minskning av 
populationerna hos de typiska arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Naturtypens areal ska vara minst x ha. 

 
Struktur och funktion 
-På minst x (90) % av arealen ska andelen nyckelarter i trädskiktet utgöra minst x (50) % 
i alla skikt och finnas i minst två skikt, där den undre skikthöjden är högst 1/2 av den 
övre. 
-Trädskiktets sammansättning ska vara minst x % av respektive trädslag. 
-Föryngring av nyckelarter i trädskiktet ska nås i minst x (90) % av området. 
Fördelningen av nyckelarter i olika åldrar eller diameterklasser ska vara x. 
-Det ska finnas minst x st grova och/eller gamla träd per ha. 
-Gran får förekomma med max x % täckningsgrad. 
-Trädslag av utländskt ursprung, t.ex. cykomorlönn och ädelgranar, får inte förekomma i 
området. 
-Det ska finnas minst x m³ död ved per ha. (Relationen död/levande ved ska vara minst 
1/5) 
-Vedartad igenväxningsvegetation högre än 2 m får inte förekomma inom en radie av 2 m 
från trädkronornas yttergräns vid mer än x % av de spärrkroniga träden. 
-Det ska finnas minst x antal träd som vuxit upp i välhävdade landskap i minst x (90) % 
av området. Av dem ska minst x stycken vara vitala. 

 
Typiska arter 
-Minst x av de typiska vedsvampsarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska lavarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtypen 9020 
boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Naturtypen bör huvudsakligen lämnas utan åtgärder. 

Spärrkroniga äldre hagmarksträd bör friställas försiktigt. 
 
 

Bevarandestatus: Avvakta basinventeringen. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 



 

 

9180  Ädellövskog i branter* 
 
 

Beskrivning: Brantskogarna är ädellövrika, men bitvis även grandominerade, och har mycket höga 
naturvärden knutna till den långa skogliga kontinuiteten, den rika tillgången på död ved 
och rikedomen på lövträd. Terrängen är bitvis både mycket brant och blockig. Naturtypen 
övergår gradvis i en flackare ädellövskog nedanför branten. Nedanför branten finns även 
ett mycket fint parti med näringsrik granskog, detta parti bör föras till naturtypen 9050. 

 
Naturtypen förekommer både på basrikt och silikatrikt underlag och återfinns främst i 
bergsbranter, i blockrika rasavlagringar samt i raviner. Naturtypen omfattar både svala 
och fuktiga samt torra och varma miljöer. Översilade partier förekommer sällsynt. 
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100 % och ädellövträd utgör minst 50 % av 
grundytan. Ask, alm, lind, lönn och ek är viktiga komponenter i trädskiktet. Inget av de 
tre trädslagsexemplen ask/triviallöv (tillsammans eller var för sig) på blöt översilad mark, 
ek/bergek/avenbok (tillsammans eller var för sig) eller bok får överstiga 50 % av 
grundytan. Inslag av triviallöv kan förekomma relativt rikligt. Buskskiktet är ofta väl 
utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp. Artrik flora och fauna finns både i skuggiga och 
solexponerade lägen och naturtypen är ofta rik på epifyter (trädlevande mossor och 
lavar). Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna 
naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer som varierad ålder på träden, förekomst av 
död ved och gamla träd och en kontinuitet för de aktuella, förekommande trädslagen. 
Skogen ska ofta vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området 
kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Områden med stor artrikedom med 
avseende på rödlistade arter knutna till naturtypen kan klassas till ädellövskog i branter 
även om ett naturskogstillstånd inte hunnit uppkomma efter ett kontinuitetsbrott. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av sekundära ädellövträd (lind, ask, alm och 
lönn) och åtgärder som motverkar eller hindrar naturlig åldersspridning och 
artsammansättning. Den är till stor del beroende av att naturlig dynamik pågår och att det 
finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och grova träd. Skuggiga miljöer som har 
arter beroende av stabila fuktiga förhållanden kan även vara känsliga för kraftig 
solexponering, medan ljusöppna miljöer är känsliga för skuggning eftersom sådana 
anpassade arter då lätt konkurreras ut. Naturtypen är känslig för minskad areal och 
exploatering. Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska 
arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
-Arealen brantädellövskog ska vara minst x ha. 

 
Struktur och funktion 
-På minst x (90) % av arealen ska andelen nyckelarter i trädskiktet utgöra minst x (50) % 
i alla skikt och det ska finnas minst två skikt där det undre skiktets höjd är högst 1/2 av 
det övre. 
-Trädskiktets sammansättning ska vara minst x % av respektive trädslag. 
-Föryngring av nyckelarter i trädskiktet ska nås i minst x (90) % av området. 
Fördelningen av nyckelarter i olika åldrar eller diameterklasser ska vara x. 
-Det ska finnas minst x st grova och/eller gamla träd per ha. 
-Gran får förekomma med max x % täckningsgrad. 
-Trädslag av utländskt ursprung, t.ex. cykomorlönn och ädelgranar, får inte förekomma i 
området. 
-Det ska finnas minst x m³ död ved per ha. (Relationen död/levande ved ska vara minst 
1/5) 

 
Typiska arter 
-Minst x av de typiska vedsvampsarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska lavarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

  -Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x % av provytorna.   



 

 

-Minst x av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtypen 9020 
boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Naturtypen bör huvudsakligen lämnas utan åtgärder. 

 
 

Bevarandestatus: God. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 

 
 
 
 

91E0  Svämlövskog* 
 
 

Beskrivning: Naturtypen finns i fuktiga skogsmarker med klibbal, björk och ask. Al dominerar 
trädskiktet. Skogen är måttligt gammal men håller på att få ökande naturvärden och ökad 
tillgång på död ved. Eventuellt kan naturtypen istället klassas som 9080 lövsumpskog. 

 
Naturtypen ligger i anslutning till vattendrag på jordar som är väl dränerade vid lågvatten. 
Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring av 
finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30- 
100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. 
Ask, gråal och klibbal är de vanligaste trädslagen. Skogen ska vara, eller i en relativt nära 
framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den 
kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Det ska finnas 
gamla träd, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga 
störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området 
kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är 
typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier. Buskskiktet består 
ofta av olika videarter, brakved, olvon och vilda röda vinbär. Fältskiktet innehåller ofta 
högörter och ormbunkar, men även fattiga starrtyper förekommer. 

 
Naturtypen är känslig för bruten kontinuitet av lövträd och åtgärder som motverkar eller 
hindrar naturlig åldersspridning och artsammansättning. Den är till stor del beroende av 
att naturlig dynamik pågår och att det finns stor förekomst av t.ex. död ved, gamla och 
grova träd. Naturtypen är känslig för påverkan på de hydrologiska förhållandena, 
minskad areal och exploatering i eller i anslutning till området. Naturtypen är också 
känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna. 

 
 

Bevarandemål: Areal 
Arealen av naturtypen ska vara minst x ha. 

 
Struktur och funktion 
-Trädskiktets sammansättning ska vara minst x % av respektive trädslag. 
-Föryngring av nyckelarter i trädskiktet ska nås i minst x (90) % av området. 
Fördelningen av nyckelarter i olika åldrar eller diameterklasser ska vara x. Minst x (5-10) 
st stammar över x (2-6) meters höjd ska finnas per ha av respektive trädslag av 
nyckelarterna. 
-I asp och ädellövrika objekt (då dessa arter utgör mer än 30 % av virkesförrådet) med 
höga värden knutna till träden ska föryngring av de ingående arterna ske med minst x (5) 
stammar över 2-6 meter per ha. 
-Minst x (90) % av naturtypens areal ska översvämmas regelbundet varje år. 



 

 

minst 1/5) 
 

Typiska arter 
-Minst x av de typiska kärlväxterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
-Minst x av de typiska mossarterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 
- Förutsättningarna för att minst x st hackspettpar per ha av respektive art ska kunna 
häcka inom området ska vara uppfyllda, d.v.s. det ska finnas minst x st möjliga boträd. 

 
 

Negativ påverkan: Negativ påverkan för naturtypen är den som beskrivits för naturtypen 9020 
boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar. Dessutom kan åtgärder inom eller i 
anslutning till området som kan påverka områdets hydrologi, till exempel dikning eller 
transporter i samband med skogsbruksåtgärder, påverka naturtypen negativt. 

 

 
Bevarandeåtgärder: Naturtypen bör lämnas för fri utveckling. 

 
 

Bevarandestatus: Måttlig. Skogarna är relativt unga och har ännu inte så höga värden. 
 
 

Uppföljning: Se tillsvidare den allmänna beskrivningen under rubriken: Uppföljning av naturtyper och 
arter. Uppföljningsmetoder mm. kommer att beskrivas senare. 


