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 Bevarandeplan Natura 2000 
 (enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Lilla Älgberget 

Kommun: Hedemora 

Områdeskod: SE0620180 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bergvik skog AB 
 
Areal (ha): 4,5  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 4,5 100 

Beskrivning av området 
I botten på svackan väster om Lilla Älgberget löper ett smalt surdråg, ställvis utbildat som 
klibbalkärr från strax söder om Djuptjärnen in över länsgränsen. Den delvis branta, 
hällmarksartade och blockiga väst- och sydvästsluttningen av Älgberget har avvikande 



Lilla Älgberget 
 Natura 2000 kod  SE0620180 

Diarienr: 511-08031-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 2 

naturskogskaraktär. Främst är det mängden lågor som bryter av mot skogslandskapets 
framtvingade ”normalitet” – dessutom är majoriteten lågor asp! Här finns också riktigt av gamla 
träd, t ex ett mindre antal gammeltallar i brantens övre delar, inklusive torrträd! Här finns också 
den täta underväxt av gran som uppkommer i bestånd som inte störts under lång tid. Spår av 
avverkningar är få och från äldre tid. En yxhuggen gammal stubbe är helt genomkolad av en 
skogsbrand för kanske 150-200 år sedan. Branden satte sannolikt igång den lövsuccession som nu 
karaktäriserar beståndet i form av asp- och björkinslag, men framför allt som lövlågor. I övrigt 
dominerar gran de lägre liggande delarna. Sluttningen på västsidan surdråget är likaledes 
grandominerad, men mera skött. Här finns inslag av asp. (Lundqvist, 1994) 
 
På den döda aspveden i Älgbergets västbrant finns bland annat barkticka, koralltaggsvamp och 
rävticka. Bohål av spillkråka finns i aspar. På gran finns skägg- och tagellavar i någon 
utsträckning – mängden ökar mot söder och violettgrå tagellav finns på båda sidor länsgränsen. 
Garnlav och grynig blåslav finns med enstaka individ på gran nära länsrågången. På asp finns 
skinnlav på ett par ställen. På rötterna av en gammeltall i övre delen av branten finns flera 
årgångar fruktkroppar av grovticka. (Lundqvist, 1994) 

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 vara minst 4,5 hektar.  
• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna (ange arter) ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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 i Lilla Älgberget utgörs av naturskogsartad, gammal barrskog. Denna skog har bibehållit 
en stor del av den naturliga skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. 
Skogarna kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig 
omfattats av större kalavverkningar. Skogen på Lilla Älgberget uppvisar vissa tecken på äldre 
huggningar (Lundqvist, 1994). 
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Västlig taiga hyser en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst 
skalbaggar). På Lilla Älgberget är det mest den rika förekomsten av lavar och tickor som är känd. 
(Lundqvist, 1994) 
 
Brand präglade förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade arter är 
beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier. Brandspår finns i skogen på Lilla 
Älgberget (Lundqvist, 1994). 
 
Undergrupp:  
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. 

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 
Eftersom Lilla Älgberget är ett litet område, ca 4,5 ha, hotas naturtypen redan vid små ingrepp.  
 
Inledningsvis utgör exploatering för samhällsbyggande av olika former ett hot för naturtypen. 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objektet utgör också ett hot 
och 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.). Transporter, markberedning, dikning och plantering är andra exempel på 
verksamheter som hotar naturtypen. 
 
Skogsbilvägar kan leda till fragmentering (minskad konnektivitet mellan områden), brist på 
genflöde mellan populationer och kanteffekt vilket är särskilt riskabelt i små områden. 
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare 
uppkommit efter brand.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Lilla Älgberget är ett värdefullt naturskogsområde med intressanta fynd av hotade arter. 
Naturvärdena i skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, vilket omfattar störningar 
som stormfällningar, insektsangrepp, översvämningar och brand. För att brandskapade bestånd 
och strukturer ska bevaras och nybildas bör en regional bränningsstrategi upprättas för Dalarnas 
län. 
 
Bevarande av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Lilla Älgberget är utpekat 
som nyckelbiotop i markägarens ekologiska landskapsplan och markägaren är certifierad enligt 
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FSC. Därmed har markägaren tagit på sig ansvaret för att skogen inte avverkas, gallras eller 
påverkas av skogsbruksåtgärder.  
 
Utpekande som nyckelbiotop i en landskapsplan, där markägaren är certifierad enligt FSC, ger 
dock inget permanent skydd för ett område. Ett skydd i form av naturreservat kan därför, om 
förhållandena ändras, bli aktuellt för området. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är det osäkert huruvida gynnsam bevarandestatus råder i hela området 
eller inte. 

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. 

Referenser 
Lundqvist, R. 1994. Inventering av områden viktiga för den biologiska mångfalden i skogarna 
inom Hedemora kommun. Hedemora kommun – Miljökontoret, 1994. 
 

Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 
2003-02-13 

  
Maria Jons, 2004-06-01 (korrigerad av Hannah Persson 2004-10-15, Jenny Sander 2005-02-08) 
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