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Namn: Stadsberget 

Områdeskod: SE0620257 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Hedemora kommun, privata 

Areal (ha): 49 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 48 98 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

Inga noterade 

Beskrivning av området  

Stadsberget är en del av den välkända Badelundaåsen. Åsformationen är här mäktig 
och Stadsbergets yta mäter 1 400 x 500 meter och dess högsta delar ligger cirka 50 
meter över den omgivande sedimentslätten. Höjdskillnaden mellan åsens högsta 
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delar och botten i sjön Hönsan, som är en åsgrav, är i det närmaste 90 meter, vilket 
är den största relativa höjden hos någon ås i länet. Stadsbergets sluttningar är 
relativt branta.  
 
På sluttningarnas övre delar finns tydligt markerade strandlinjer. Rullstensåsar är 
vattenförande p.g.a. dess höga vattengenomsläpplighet. Hedemora vattentäkt ligger 
strax söder om reservatet. På Stadsberget finns två stycken vattenreservoarer. 
 
Vegetationen på Stadsberget beskriver en zonering från bergets högsta delar ner 
efter sluttningen till åsfoten. Denna zonering beror främst på jordart och 
vattentillgång, den senare faktorn ökar ju längre ner efter sluttningen man kommer. 
På den torra platån dominerar tallskog med torr ristyp i fältskiktet. Ner efter 
sluttningen ökar graninslaget och fältskiktet övergår i frisk ristyp. Även lövträdens 
andel av trädskiktet ökar markant mot sluttningens nedre delar. Det är främst fråga 
om björk, gråal, sälg, rönn och asp men på åsens sydvästsluttning finns även inslag 
av ädla lövträd som ek och lönn. Båda är troligen inplanterade men har god naturlig 
föryngring som man troligen kan härleda till en viss sydväxtbergseffekt, här en bit 
norr om norrlandsgränsen och de ädla lövträdens sammanhängande 
utbredningsområde. Andra träd och buskar som inplanterats är: bergtall, silvergran, 
douglasgran, gullregn, druvfläder och snöbär. Djurlivet i området är ordinärt med 
däggdjur som rådjur, hare, räv samt ekorre och normal barrskogsfågelfauna. 
 
Stadsberget är av stor betydelse för landskapsbilden i Hedemoratrakten. Dess 
barrskogsklädda sluttningar avviker mot sedimentslättens monotonitet och ökar 
landskapsbildens variation. Speciellt gäller detta från riksväg 70, varifrån 
Stadsbergets skogsklädda siluett är ett påtagligt och viktigt inslag i landskapsbilden. 

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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
9060 Barrskogar på eller i anslutning 
till rullstensåsar 

 Arealen barrskogar i anslutning till rullstensåsar ska 
bibehållas eller öka.  

 Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
omkring 1/5. 

 Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna. 
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Beskrivning av arter/livsmiljöer  

Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 
 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Vegetationen på Stadsberget beskriver en zonering från bergets högsta delar ner 
efter sluttningen till åsfoten. Denna zonering beror främst på jordart och 
vattentillgång, den senare faktorn ökar ju längre ner efter sluttningen man kommer.  
 
På den torra platån dominerar tallskog med torr ristyp i fältskiktet. Ner efter 
sluttningen ökar graninslaget och fältskiktet övergår i frisk ristyp. Även lövträdens 
andel av trädskiktet ökar markant mot sluttningens nedre delar. Det är främst fråga 
om björk, gråal, sälg, rönn och asp men på åsens sydvästsluttning finns även inslag 
av ädla lövträd som ek och lönn. Båda är troligen inplanterade men har god naturlig 
föryngring som man troligen kan härleda till en viss sydväxtbergseffekt, här en bit 
norr om norrlandsgränsen och de ädla lövträdens sammanhängande 
utbredningsområde. Andra träd och buskar som inplanterats är: bergtall, silvergran, 
douglasgran, gullregn, druvfläder och snöbär. Djurlivet i området är ordinärt med 
däggdjur som rådjur, hare, räv samt ekorre och normal barrskogsfågelfauna. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 

9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är till exempel slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.) 
 
Byggnation av skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i 
skogsområdet kan förstöras.  
 
Stadsberget utnyttjas intensivt som närrekreationsområde. Här finns ett stort antal 
stigar, ett elljusspår samt diverse andra anläggningar. Detta torde inte vara något 
hot mot naturvärdena. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 

Området är skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar områdets 
naturvärden från exploatering. Det krävs viss skötsel av skogen med inriktning mot 
gammal tallskog med inslag av löv. På grund av det tätortssnära läget är 
naturvårdsbränning inte en lämplig skötselåtgärd. En ny skötselplan bör tas fram 
för området.  
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Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  

Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 

På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning av mål 
för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen är att bevaka 
bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns i området. 
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