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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 

SE0620232 Svartån 
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Namn: Svartån 

Områdeskod: SE0620232 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Sveaskog AB 

Areal (ha): 11 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

91E0 *Svämlövskog 7 64 
9050 Näringsrik granskog 4 30 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
 
 
Beskrivning av området 
Svartån utgörs av en bäckravin med höga naturvärden. Bäcken har en kort, stenig 
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forssträcka i västra delen av området och ett meandrande lopp i öster där den ringlar 
sig fram på botten av ravinen. 
 
Jordarterna i reservatet är finkorniga och utgörs av mjäla och lera vilket är orsaken 
till ravinbildningen i området. 
 
Det råder ett fuktigt och skuggigt klimat i området som ger upphov till en yppig 
vegetation som har få motsvarigheter i länet. 
 
Vegetationen präglas av näringsrika marker som svämmas över vid högvatten. De 
västra delarna av området domineras av en örtrik granskog medan lövskog med 
grov asp, al, björk och ask utgör trädskiktet i de blötare partierna. Fältskiktet är 
frodigt med strutbräken och springkorn som karaktärsväxter. Hässlebrodd, lundelm, 
tibast, bäckbräsma, röda vinbär, try och trolldruva är ytterligare några växter som 
påträffas i fältskiktet. Längs bäcken växer det hotade gräset glesgröe, som här har 
sin enda kända växtlokal i Dalarna. I den örtrika granskogen påträffas de krävande 
örterna vätteros och mellansmörblomma. Flera rödlistade lavar växer på områdets 
aspar, bl.a. stiftgelelav, aspgelelav och smalflikig brosklav.  

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  
91E0 *Svämlövskog 
 

• Arealen svämlövskog etc. ska vara minst 7 hektar.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst x (50)%. 
• Minst två av de typiska arterna (Kärlväxter: majbräken, 

missne, älvstarr, brunstarr, lundvårlök, springkorn, 
strutbräken, safsa, skuggviol, sumpviol, strätta, 
bäckbräsma, strandklo, lundarv, älggräs, topplösa. Mossor: 
dichelyma-arter, herzogiella-arter, ulota-arter, 
terpentinmossa, källpraktmossa, skogshakmossa.) ska 
förekomma i minst x % av provytorna. 

9050 Näringsrik granskog • Arealen näringsrik granskog ska vara minst 4 hektar.  
• Lövträdsinslaget ska vara minst x %. 
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de typiska kärlväxterna (Röd trolldruva, 

trolldruva, majbräken, strävlosta, torta, kärrfibbla, 
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guckusko, tibast, myskmadra, humleblomster, knärot, 
skogsknipprot, blåsippa, vårärt, spindelblomster, 
strutbräken, harsyra, ormbär, lappranunkel, sårläka, 
underviol.) ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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, 2003a). 
 
91E0 *Svämlövskog 
 
Lövskog med grov asp, al, björk och ask utgör trädskiktet i de blötare partierna. 
Fältskiktet är frodigt med strutbräken och springkorn som karaktärsväxter. 
Hässlebrodd, lundelm, tibast, bäckbräsma, röda vinbär, try och trolldruva är 
ytterligare några växter som påträffas i fältskiktet. Längs bäcken växer det hotade 
gräset glesgröe, som här har sin enda kända växtlokal i Dalarna. 
 
Karaktärsarter: Klibbal, gråal, ask, hägg, knäckepil, glasbjörk, alm, strätta, 
bäckbräsma, ängsbräsma, älgört, skogsnäva, humleblomster, vitsippa, strandklo, 
skogslysing, brännässla, sjöfräken, kärrfräken och flera starrarter. 
 
9050 Näringsrik granskog 
De västra delarna av området domineras av en örtrik granskog. Fältskiktet är frodigt 
med strutbräken och springkorn som karaktärsväxter. I den örtrika granskogen 
påträffas de krävande örterna vätteros och mellansmörblomma. Flera rödlistade 
lavar växer på områdets aspar, bl.a. stiftgelelav, aspgelelav och smalflikig brosklav. 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, skogsnäva, 
strutbräken, guckusko, skogsknipprot, skogsbräsma och springkorn. 

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, 2003a) 
 
91E0 *Svämlövskog  
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i området är ett hot mot naturtypen. 
Större uttag av träd kan, förutom förlust av substrat, leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är transporter, markberedning, dikning och annat som förändrar 
hydrologin, plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
 
Förändrad vattenregim i intilliggande vattendrag förändrar hydrologin som utgör 
grunden för naturtypen. Invandrande gran förändrar naturtypen.  
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Exploatering av bl.a. strandzoner för samhällsbyggande av olika former medför 
avverkningar och förändringar av hydrologi. 
 
9050 Näringsrik granskog 
Produktionsskogsbruk är det största hotet mot den beskrivna naturtypen. Värdefulla 
element och strukturer försvinner. Avverkningar och virkeshantering med tunga 
fordon, liksom markberedning och dikning, kan skada för naturtypen viktiga 
markförhållanden, samt leda till förändrad hydrologi. Detta kan i sin tur påverka de 
botaniska värdena negativt, samt innebära onödig konkurrensutsättning för flera av 
dem.  
 
Exempel på skogsbruksåtgärder som hotar naturtypens gynnsamma 
bevarandestatus: är alla former av slutavverkningar och gallringsavverkningar där 
tunga fordon används och ljusförhållandena ändas påtagligt i skogen. Uttransport 
av virke med tunga fordon som ger markskador. Markberedning, dikning och 
skogsgödsling medför negativa förändringar i hydrologin.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. 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 
bevarandemål 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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