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 Administrativa data 
Namn Lilla Älgberget  

NVR id 2046029 

Natura 2000-beteckning SE0620180 

Län Dalarna 

Kommun Hedemora 

Markslag: (uppdelning enl. 
Naturvårdsverkets rapport nr 5391) 

        Tallskog 

 Granskog 

 Barrblandskog 

                           Barrsumpskog  

 Lövblandad barrskog 

                           Triviallövskog                          

  Totalt  

0,2 ha 

1,9 ha 

1,9 ha 

0,3 ha 

0,6 ha 

0,1 ha 

5,1 ha 

Rättigheter  Vägservitut* 

Jakträtt: Bergvik skog AB 

Bebyggelser och anläggningar - 

Förvaltare Länsstyrelsen i Dalarnas län 

*I och med att lantmäteriförrättningen inte är klar är det inte möjligt att ange korrekt bild över vilka fastigheter 
som belastas av servitut. Mellan Naturvårdsverket och Bergvik Skog AB finns ett avtal som innebär att i den mån 
det behövs så tillförsäkras erforderlig vägåtkomst genom avtal eller vid blivande lantmäteriförrättning.  
 
 
Denna skötsel- och bevarandeplan ersätter den tidigare bevarandeplanen för Natura 
2000-området Lilla Älgberget SE0620180, fastställd 2016-12-31, dnr 511-11774-2016, 
enligt 17§ Förordningen om områdesskydd. 

Beskrivning av området 
I Hedemora socken, där Dalarna ansluter mot Västmanland finns Lilla Älgberget. 
Reservatet är en naturskogsrest i bergbrant mot sumpskogsstråk. Området ligger i 
anslutning till domänreservatet Älgberget som finns på andra sidan länsgränsen. 
Barrskogen har anmärkningsvärt mycket asplågor, inslag av gammal tall och intressanta 
arter.  
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Landskapet runt reservatet är skogsmark och myrmark, där närområdet till stor del är 
avverkad skog. Närmaste skogsbilväg går en bit norr om reservatet, på Djuptjärnens 
södra sida, vilket gör området något otillgängligt.  

I botten på svackan väster om Lilla Älgberget löper ett smalt surdråg, med klibbal 
ställvis, som övergår i en utpekad sumpskog vilken korsar länsgränsen, se naturtypskarta 
på sida 6.  

Geovetenskap 
Lilla Älgberget ligger på cirka 175-195 meter över havet och utgörs delvis av 
barrskogsbevuxna höjder som ligger längs med en deformationszon (en svaghetszon i 
berggrunden utefter vilken berggrunden rör sig).  

Berggrunden i området är cirka 1,9 miljard år gammal och består av gnejsiga bergarter 
från svekokarelska orogenen. I reservatet finns gnejsgranodiorit (en sur intrusivbergart) 
som i hög usträckning går i dagen. Jordarterna i området utgörs till största del av morän, 
ställvis storblockig, och tunt ytlager av morän på berg.  

Biologi 

Vegetation och flora 
Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsris-typ. Hus-, kvast och väggmossa 
samt blåbär och lingon täcker marken och skapar ett tjockt förnalager. En hel del renlavar 
finns på bergsavsatserna i öst. I sumpmarken dominerar vitmossor, odon, lingon, 
björkpyrola och kråkklöver. Revlummer syns också. 

På död aspved i västbranterna har barkticka, koralltaggsvamp och rävticka hittats. 
Skägg- och tagellavar finns på gran i viss utsträckning – mängden ökar mot söder och 
violettgrå tagellav finns på båda sidor länsgränsen. Garnlav och grynig blåslav finns 
också på enstaka granar. På ett par ställen hittas skinnlav på asp och på rötterna av en 
gammeltall i övre delen av branten finns flera årgångars fruktkroppar av grovticka. 

Fauna 
Bohål till spillkråka finns i området.  

Skogstillstånd 
Den västra och sydvästra sluttningen av Älgberget har delvis brant hällmarksartad och 
blockig/bergig naturskogskaraktär. Här finns många lågor, torrakor och även en del 
asplågor. Ett mindre antal gammeltallar finns i brantens övre del. I den östliga delen 
växer en drygt 150 årig granskog med inslag av tall, björk och asp på en rasbrant 
vättande åt sydväst. På den flacka sumpiga marken väster om rasbranten är medelåldern 
ca 100 år och består till stor del av mycket död lövved. Anmärkningsvärt mycket asplågor 
hittas i lövinslaget. Död ved finns också som torrakor, i olika dimensioner och i olika 
nedbrytningsstadier. I södra delen finns en utpekad sumpskog (klass 3); Tvåtjärnarna, 
som är en kärrskog bestående av blandat löv- och barrträd.  
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Spår av avverkningar är få och från äldre tid. En yxhuggen gammal stubbe är helt 
genomkolad av en skogsbrand för kanske 150-200 år sen.  

Värdefulla arter   
Tabellen nedan visar observerade rödlistade arter, signalarter och Natura 2000-arter. De 
av ArtDatabanken år 2015 rödlistade arterna är kategoriserade enligt: (RE) Försvunnen, 
(CR) Akut hotad, (EN) Starkt hotad, (VU) Sårbar, (NT) Nära hotad, (DD) Kunskapsbrist.  
(S) Signalart enligt Skogsstyrelsen. 

Art Vetenskapligt namn Kategori 

Aspgelélav Collema subnigrescens NT 

Barkticka Oxyporus corticola S 

Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT, S 

Garnlav Alectoria sarmentosa NT, S 

Grovticka Phaeolus schweinitzii S 

Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT, S 

Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri NT, S 

Läderlappslav Collema nigrescens NT, S 

Nästlav Bryoria furcellata  S 

Rävticka Inonotus rheades S 

Smalskaftslav Chaenotheca gracilenta VU, S 

Spillkråka Dryocopus martius NT, Natura 2000 

Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera NT, S 

Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT, S 

Kulturhistoria  
En karta över laga delning av Olof Lars skog i Dräckes by, Hedemora socken från 
Lantmäteristyrelsens arkiv år 1749 (U17-18:1 ) visar ett Lilla älgbergets röse längs med 
gränsen till Västmanland, och området bestod då av skogsmark. Kartan upprättades 
enligt text för att få en bättre visshet om skogslotterna efter skogsdelningen som 
genomförts 1703. Skogen ägdes av bergsmannens Anders Olssons arvingars ägor.  

Det finns inga fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
inom Lilla Älgberget. Men kulturlämningar från andra tider eller från verksamheter som 
inte redovisades i äldre kartor, såsom t.ex. kolbottnar, kan däremot finnas i området.  

Av beskrivningen i texten till kartan från 1749 framgår att gränsröset Lilla Älgbergsröset 
var av ”många lass sten upmurad”. Ingen kännedom finns om detta, men det borde kunna 
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återfinnas idag. Äldre markeringar av länsgränsen kan utgöras av t.ex. markeringar i 
träd, rösen eller stenar. 

 
Del av ”Laga delningskarta” från 1749 (akt U17-18:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv) inpassad i 
bakgrundskartan. 

Om gränsröset ”Lilla Älgbergsröset” finns kvar och står i en gräns som är i bruk, ska det 
bedömas som en övrig kulturhistorisk lämning. Andra eventuella gränsmarkeringar i en 
gräns som är i bruk, ska också bedömas som en övrig kulturhistorisk lämning.  

Jakt, fiske och övrigt friluftsliv 
Bergvik Skog AB har jakträtten. Norn älgförvaltningsgrupp bevakar jaktintresset i 
området.  

Vattendrag och sjö för fiske saknas i reservatet. Inga befintliga vandrings- eller 
skoterleder har noterats inom reservatet. 

Infrastruktur 
Servitut för färdsel på närmaste vägar finns. Från Hedemora är närmsta vägen till 
naturreservatet via väg 682 till Davidshyttan och vidare söderut ner förbi Dräckens östra 
sida till Djuptjärnen. Från vägen är det sedan cirka 200 meter till reservatsgränsen.  

Det går även att nå reservatet om man går genom skogen via det etablerade 
naturreservatet Älgberget i Västmanland. 
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Natura 2000 

Allmänt  
Lilla Älgberget ingår i det europeiska nätverket av skyddad natur som kallas Natura2000. 
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande 
av Natura 2000- områden bygger på krav som finns i EUs fågeldirektiv och art- och 
habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att 
deras livsmiljöer förstörs. 

Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EUs fågeldirektiv, 
dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom att peka ut 
Natura2000-områden åtar sig länderna att långsiktigt bevara de utpekade värdena i 
områdena. För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. 
Detta ska göras i särskilda bevarandeplaner eller i skötselplanen om området även är 
naturreservat. 

Föreskrifterna för naturreservatsbeslutet gäller parallellt med den tillståndsplikt som 
gäller inom Natura2000. Tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder 
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön inom området. Detta regleras i 
miljöbalken (7 kap. 27-29§§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som kan 
påverka naturvärdena i ett Natura-område bör man samråda med Länsstyrelsen innan 
åtgärder påbörjas. Vid skogsbruksåtgärder i skogsmark hålls samråd med Skogsstyrelsen. 

Utpekade Natura 2000-naturtyper 
Tabellen nedan redovisar ingående naturtyper enligt EU´s art- och habitatdirektiv, 
arealer som är godkända av EU-kommissionen, framtida målarealer och bedömning om 
naturtyperna uppvisar ett gynnsamt tillstånd idag. Karta över naturtypernas utbredning 
finns på föregående sida. 

Utpekade naturtyper Areal godkänd av       

Västlig taiga (9010)* 4,63   

Skogbevuxen myr (9740) 0,32   

*Prioriterad naturtyp enligt Art- och habitatdirektivet 
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Bevarandesyftet med Natura 2000-området 
Syftet med Natura 2000-området Lilla Älgberget är att bevara ett gynnsamt tillstånd för 
de naturtyper och arter som utgjort grund för utpekandet av området. 

Prioriterade bevarandevärden  
I Natura 2000-området Lilla Älgberget är de prioriterade bevarandevärdena områdets 
naturskog, som varit utsatt för brand tidigare, och andra ingående naturmiljöer samt 
områdets orörda karaktär. Bevarandet av den naturliga hydrologin som påverkar myr- 
och sumpmarken är också prioriterat. 

Motivering  
Områdets främsta värden är knutna till förekomsten av naturtyper med låg grad av 
mänsklig påverkan. Den mänskliga påverkan har huvudsakligen utgjorts av äldre tiders 
skogsbruk och fäbodbruk. 

Prioriterade åtgärder 
Syftet ska uppnås genom att skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora och 
fauna utvecklas fritt skyddat som naturreservat. Där så är tekniskt möjligt kan 
naturvårdsbränning i lämpliga intervall genomföras, i de delar av skogsmarken som är 
präglade av brand. 

Hotbild mot utpekade värden inom Natura 2000-området 
Det största hotet mot de skogliga naturtyperna är åtgärder som skadar de strukturer som 
definierar naturtypen och som är typiska för naturskog. Exempel på strukturer är död 
ved, gamla träd och förekomst av lövträd. Även åtgärder som påverkar markförhållanden 
och hydrologi kan utgöra ett hot, liksom åtgärder som fragmenterar området eller skapar 
barriärer. 

Avsaknad av naturlig branddynamik utgör ett hot mot de tall- och lövdominerade 
undergrupperna av naturtyp 9010-Västlig taiga. Minskad mängd nybränd ved och mark 
är ett hot för många brandberoende arter. Brist på bränder kan också ge en tillväxt av 
humuslagret med efterföljande vegetationsförändringar. 

Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som tidigare 
uppkommit efter brand. Alltför hårt bete kan utgöra ett hot mot löv- och tallföryngringen i 
området.  

Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2002, 2003a-2003e) anger i övrigt hotbilder för västlig 
taiga och skogsbevuxen myr.  

Bildandet av naturreservat motverkar hoten såsom modernt skogsbruk och exploatering 
av marken utgör. 
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Källförteckning  
Artskyddsförordningen (2007:845) 

Artdatabanken, http://artfakta.artdatabanken.se/ 

Historiska kartor, http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-
information/Historiska-kartor/ 

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

Länsstyrelsens webbgis, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/ 

Sveriges Geologiska Undersökning, 2016, Berggrund och Jordarter 
http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartgeneratorn/ 

Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11 Beslutad: 
maj 2012. Skogsbevuxen myr. Naturvårdsverket. 

Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11, Beslutad 
maj 2012. Taiga. Naturvårdsverket. 
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Plandel 

Avvägningar mellan bevarandevärden 

Syfte med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald genom att skydda ett område 
med gammal barrskog. Detta ekosystem har spår efter tidigare bränder och ska vårdas 
och utvecklas i en naturlig process. Förekomsterna av rödlistade arter ska bevaras i 
livskraftiga bestånd.  

De naturtyper och arter, enligt det så kallade art- och habitatdirektivet 92/43/EEG, som 
förekommer i det befintliga Natura 2000-området Lilla Älgberget ska skyddas och 
gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas.  

Syftet ska tillgodoses genom föreskrifter som begränsar vissa verksamheter, samt att 
skogsmark, myr och övriga naturmiljöer med dess flora och fauna får utvecklas fritt. 
Grova tallar och lövträd i skogsmarken kan friställas. 

Att bevara naturmiljöns vistelse- och upplevelsevärden för friluftslivet är också ett 
underordnat delsyfte och området ska tillgängliggöras för allmänheten genom skyltning. 

Prioritering mellan bevarandevärden 
Naturreservatet/skötselområdet är främst avsatt för att säkerställa och utveckla de 
biologiska värdena, varför anordningar för friluftslivet endast får lokaliseras på ett sätt så 
att biologiska värden ej äventyras.  

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Bevarandemålen har utformats i enlighet med de nationella riktlinjer som gäller för 
formulering av bevarandemål för skyddad natur. Reservatet är indelat i 3 
skötselområden: 

1. Äldre barrskog  
2. Sumpskog och våtmarker 
3. Friluftsliv och anläggningar 

Skötselområde 1: Äldre barrskog  

Beskrivning 
Större delen av reservatet utgörs av en grandominerad barrskog av naturlig struktur, 
med inslag av tall och löv. Brandspår finns i skogen. Rik förekomst av lavar och tickor 
finns. Ingående Natura naturtyper är västlig taiga. 
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Bevarandemål 
Området domineras av granskog med tall och lövinslag, i vissa luckor grova träd som 
gynnas och får möjlighet att fortleva och bli mycket gamla. Skogen har en varierad 
åldersstruktur med stort inslag av gamla träd, döda träd samt lågor. Omvälvande 
störningar i form av t.ex. stormfällning och/eller insektsangrepp, kan leda till att hela 
eller delar av skogen under perioder har en annan karaktär, men detta är en del av 
skogens utveckling.  Arealen taiga ska vara minst 4,6 ha. 

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. Punktvis kan värdena kopplade till asp och tall vara höga och en enklare 
åtgärd i form av ringbarkning av gran kan vara angelägen vid hårt trängda träd. Yngre 
växtliga granar ringbarkas och lämnas att dö på rot. Granar som är grova och av hög 
ålder ska inte ringbarkas. 

Skötselområde 2: Sumpskog och våtmarker 

Beskrivning 
Sumpskogen och våtmarkerna ligger i den västliga delen och går genom reservatet mot 
länsgränsen. En liten skogsbäck mynnar i norr. Här dominerar kärlväxter såsom 
vitmossor, odon, lingon, björkpyrola och kråkklöver. Revlummer syns också. Ingående 
Natura naturtyper är skogbevuxen myr. 

Bevarandemål 
Våtmarkerna ska ha en naturligt ostörd hydrologi och erbjuda lämpliga habitat för arter 
knutna till dessa miljöer. De fuktiga trädområdena ska bevaras opåverkade och ha en 
varierad åldersstruktur med en kontinuitet av död ved. Arealen ska vara minst 0,3 ha.  

Skötselåtgärder 
Fri utveckling. 

Skötselområde 3: Friluftsliv och anläggningar 

Beskrivning 
Inga egentliga anläggningar finns i dagsläget. Parkering för ett par bilar är möjligt på 
skogsbilvägen närmast reservatet. 

Bevarandemål 
Lilla Älgberget erbjuder möjligheten att uppleva en naturskog med tillhörande arter. 
Tillsammans med naturreservatet Älgberget i Västmanland finns ett större område med 
höga naturvärden värt att besöka. Information om reservatet och vilka föreskrifter som 
där gäller finns på informationstavla i anslutning till området och via länsstyrelsens 
hemsida.  
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Skötselåtgärder 

Initialåtgärder 
Reservatets gräns ska markeras. Informationsskylt med information om både Lilla 
Älgberget och Västmanlands läns naturreservat Älgberget ska tas fram och placeras ut. 
Information om reservatet ska sammanställas så det finns att tillgå via länsstyrelsens 
hemsida och foldrar.  

Löpande skötsel 
Gränsmarkeringar, skyltningen och skyltställen ska vara i gott skick och informationen 
aktuell. Skötsel av närmaste vägar sköts genom samfällighetsförening Djörkhyttan ga:2 
samt Bergvik skog AB. 

Jakt och fiske 
Bergvik Skog AB har jakträtten. Norn älgförvaltningsgrupp bevakar jaktintresset i 
området. Inskränkningar i jakt görs för jakt med fälla, utplacering av åtel samt jakt med 
dagskort. Inget fiske är aktuellt inom naturreservatet. 

Dokumentation 
Förvaltaren ansvarar för att väl dokumentera alla nyskapande åtgärder och 
restaureringar. Förvaltaren ska även dokumentera underhållsåtgärder samt tillsyn av 
friluftsanläggningar. 

Om gränsröset ”Lilla Älgbergsröset” finns kvar och står i en gräns som är i bruk, ska det 
bedömas som en övrig kulturhistorisk lämning. Lämplig skötsel i naturreservatet kan då 
vara att röja bort eventuella träd som står i lämningen. Andra eventuella 
gränsmarkeringar i en gräns som är i bruk, ska också bedömas som en övrig 
kulturhistorisk lämning och kräver hänsyn vid skötsel av reservatet. 

Uppföljning 

Bevarandemål 
Uppföljning av de bevarandemål som angetts i skötselplan ska göras som underlag för 
utvärdering av om syftet med reservatet uppnås. Uppföljningen genomförs av 
Länsstyrelsen. Uppföljning kommer att ge vägledning om ytterligare bevarandeåtgärder 
krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. 

Övriga skötselåtgärder 
Förvaltaren ansvarar för att följa upp genomförda skötselåtgärder. 

 

Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, 
eller om skötselplanen i övrigt är inaktuell. 
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Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Åtgärd Prio
-
ritet 

Mål med 
åtgärden 

När Var Frekvens 

Uppmärkning av 
reservatsgräns  

1 Synliggöra 
reservatsgräns 

Inom 1 
år 

Se karta Engångsåtgärd, 
underhåll vid 
behov 

Uppsättning och 
underhåll av 
informationsskylt 
samt webbplats 

1 Ökad 
tillgänglighet 

Inom 1 
år 

Se karta Engångsåtgärd, 
underhåll vid 
behov 

Ringbarkning av 
gran som står tätt 
intill grov tall eller 
lövträd 

2 Bibehålla 
naturvärden 
med tall och 
lövträd i 
området 

Inom 
lämpligt 
intervall 

Skötsel-
område 1 

Återkommande 

Bilagor: 
Bilaga 1. Skötselplankarta 
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