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

Områdeskod: SE0620145 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga; Naturvårdsfonden 

Areal (ha): 39 

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

9010 *Västlig taiga 37,8 97 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 0,8 2 
9180 Ädellövskog i branter 0,4 1 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
De centrala delarna av reservatet domineras av själva syd-branten, som är en 
förkastningsbrant som vetter mot sydväst. Nedanför branten vidtar en frodig 
granskog ner till Tvärstuptjärn (223 m.ö.h). Området ovanför branten upp till 
Laggarbobergets topp (370 m.ö.h) upptas av mager hällmarkstallskog omväxlande 
med blåbärsrisgranskog på något fuktigare partier. Dessa båda områden är främst 
avsedda som skyddszoner mot själva sydbranten. Höjdskillnaden mellan reservatets 
högsta och lägsta delar är alltså cirka 150 meter på en sträcka av cirka 500 meter. 
 
Sydbranten 
Från platån ovan hammaren sipprar vatten genom sprickor i berggrunden ner, via 
hammaren, bergroten och rasbranten till granskogen nedanför, där det påträffas som 
rörligt grundvatten. Berggrunden i hammaren utgörs huvudsakligen av urgranit, 
men där finns även gångar av diabasporfyrit som är en basisk och lättvittrad 
bergart. Dess salter löses i sippervattnet och tillförs marken och vegetationen i 
hammaren, bergroten och granskogen nedanför stupet. I bergroten ansamlas vittrat 
material och man har här mulljordsbildning och en rik flora. Vad som utmärker ett 
sydväxtberg är en lodrät bergvägg mot söder. Detta ger stora lokalklimatiska 
effekter främst i form av högre temperatur, detta är särskilt viktigt nattetid då 
bergväggen avger den värme som absorberats under dagen vilket minskar risken för 
nattfrost på vår och höst. Vegetationsperioden blir på detta sätt längre än i 
omgivningen. Dessa gynnsamma betingelser medför att flera relikter från 
värmetiden dröjts sig kvar vid branten. Som exempel kan nämnas de hassel- och 
lindbestånd som växer i bergroten samt en del sol- och värmegynnade arter i 
fältskiktet som getrams svartbräken, gaffelbräken och kungsljus. Bland insekterna 
finns ett antal sällsynta sol- och värmegynnade arter samt insektsarter som är 
artspecifika för lind och hassel, vilket gör att även dessa har en reliktförekomst här 
och i övrigt främst återfinns i södra Sverige. Det övriga djurlivet är tämligen 
ordinärt för svenska barrskogar. Den rika tillgången på äldre lövträd gör att hack-
spettar och hålbyggare är vanliga. Den grova och gamla skogen i reservatet gynnar 
rovfåglar, skogshöns och hackspettar. Tvärstupet var tidigare häckningslokal för 
pilgrimsfalk. Numera häckar endast korp i branten. 
 
Granskogen nedanför branten genomsilas av rörligt grundvatten varför 
vegetationen fläckvis är av rikörttyp med örter som blåsippa, trolldruva, grönyxne, 
skogssallad och stinksyska. Oftast är dock fältskiktet av normal frisk ristyp med 
blåbär och lingon som dominerande arter. Trädskiktet domineras av gran, men 
närmast rasbranten är lövträdsinslaget stort. Här finns även en hel del hassel i 
buskskiktet. 
 
Skogen ovanför branten utgörs av granskog i fuktigare sänkor, tallskog eller 
blandbarrskog på sluttningarna och hällmarkstallskog på tunt jordtäcke närmast 
branten och på höjder. I fältskiktet dominerar frisk ristyp. I hällmarkstallskogen är 
fältskiktet av torr ristyp med ljung i fältskiktet och lavar av släktet Cladonia i 
markskiktet. I branta sluttningar dominerar gräset piprör (Calamagrostis 
arundinacea). Hela reservatet är starkt kulturpåverkat genom avverkningar, tidigare 
bete, kolning, svedjning m.m. 
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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  
9180 Ädellövskog i branter • Arealen ädellövskog i branter ska bibehållas på 

nuvarande nivå.  
• Andelen gran får vara högst x % 
• Antalet levande lindar med en stamhöjd på minst 

2 meter ska vara minst x stycken  
8220 Klippvegetation på silikatrika 
bergsluttningar 
 

• Arealen klippvegetation på silikatrika 
bergssluttningar ska bibehållas på nuvarande nivå.  

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna.  

• Trädskiktet ska ha en täckningsgrad på mindre än 
x (10) %. 

• Antalet häckande typiska fågelarter bibehålls eller 
ökar.  

9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 46 hektar 
(varav x ha tallskog).  

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

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i 
minst x % av provytorna. (Typiska arter: 
Vedsvampar och hänglavar. Kärlväxter: ryl, 
mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, 
mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.) 

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). 
 
9180 Ädellövskog i branter 
I bergroten som vätter mot söder ansamlas vittrat material och man har här 
mulljordsbildning och en rik flora. Detta ger stora lokalklimatiska effekter främst i 
form av högre temperatur, detta är särskilt viktigt nattetid då bergväggen avger den 
värme som absorberats under dagen vilket minskar risken för nattfrost på vår och 
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höst. Vegetationsperioden blir på detta sätt längre än i omgivningen. Dessa 
gynnsamma betingelser medför att flera relikter från värmetiden dröjts sig kvar vid 
branten. Som exempel kan nämnas de hassel- och lindbestånd som växer i 
bergroten samt en del sol- och värmegynnade arter i fältskiktet som getrams 
svartbräken, gaffelbräken och kungsljus. Bland insekterna finns ett antal sällsynta 
sol- och värmegynnade arter samt insektsarter som är artspecifika för lind och 
hassel, vilket gör att även dessa har en reliktförekomst här och i övrigt främst 
återfinns i södra Sverige. Det övriga djurlivet är tämligen ordinärt för svenska 
barrskogar. Den rika tillgången på äldre lövträd gör att hackspettar och hålbyggare 
är vanliga. Den grova och gamla skogen i reservatet gynnar rovfåglar, skogshöns 
och hackspettar.  

 
Karaktärsarter: lönn, alm, ask, vitsippa, harsyra, trolldruva, lind, ek, hassel, 
vitsippa, lundgröe och liljekonvalj. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
De centrala delarna av reservatet domineras av själva syd-branten, som är en 
förkastningsbrant som vetter mot sydväst. Från platån ovan hammaren sipprar 
vatten genom sprickor i berggrunden ner, via hammaren, bergroten och rasbranten 
till granskogen nedanför, där det påträffas som rörligt grundvatten. Berggrunden i 
hammaren utgörs huvudsakligen av urgranit, men där finns även gångar av 
diabasporfyrit som är en basisk och lättvittrad bergart. Dess salter löses i 
sippervattnet och tillförs marken och vegetationen i hammaren, bergroten och 
granskogen nedanför stupet. 
 
Den lodräta bergväggen mot söder ger stora lokalklimatiska effekter främst i form 
av högre temperatur, detta är särskilt viktigt nattetid då bergväggen avger den 
värme som absorberats under dagen vilket minskar risken för nattfrost på vår och 
höst. Vegetationsperioden blir på detta sätt längre än i omgivningen. Dessa 
gynnsamma betingelser medför att flera relikter från värmetiden dröjts sig kvar vid 
branten. Som exempel kan nämnas en del sol- och värmegynnade arter i fältskiktet 
som getrams svartbräken, gaffelbräken och kungsljus. 
 
Karaktärsväxter: Kärlväxter: gaffelbräken Asplenium septentrionale, stenbräken 
Cystopteris fragilis, kruståtel Deschampsia flexuosa, fjällsyra Oxyria digyna, 
dvärgfingerört Sibbaldia procumbens, vårspärgel Spergula morisonii,  
 
Lavar: renlavar, bägarlavar mm Cladonia spp,  tuschlav Lasallia pustulata, häll-lav 
Melanelia (Cetraria) hepatizon, filtlavar Peltigera spp., påskrislavar Stereocaulon 
spp., navellavar Umbilicaria spp.  
 
Mossor: blocktrappmossa Anastrophyllum saxicola, sotmossor Andreaea spp., 
grimmior Grimmia spp., fostmossor Gymnomitrion spp., raggmossor Racomitrium 
spp., rostlummermossa Tetralophozia setiformis. 
 
9010 *Västlig taiga 
Den naturskogsartade granskogen nedanför branten genomsilas av rörligt 
grundvatten varför vegetationen fläckvis är av rikörttyp med örter som blåsippa, 
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trolldruva, grönyxne, skogssallad och stinksyska. Oftast är dock fältskiktet av 
normal frisk ristyp med blåbär och lingon som dominerande arter. Trädskiktet 
domineras av gran, men närmast rasbranten är lövträdsinslaget stort. Här finns även 
en hel del hassel i buskskiktet. 
 
Skogen ovanför branten utgörs av granskog i fuktigare sänkor, tallskog eller 
blandbarrskog på sluttningarna och hällmarkstallskog på tunt jordtäcke närmast 
branten och på höjder. I fältskiktet dominerar frisk ristyp. I hällmarkstallskogen är 
fältskiktet av torr ristyp med ljung i fältskiktet och lavar av släktet Cladonia i 
markskiktet. I branta sluttningar dominerar gräset piprör (Calamagrostis 
arundinacea). 
 
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
 
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 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, 2003b) 
 
9180 Ädellövskog i branter 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i, eller i anslutning till ett område. 
Större uttag av träd kan även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter. Dock är i realiteten skogsbruk inte något 
större hot, eftersom naturtypen förekommer på tekniskt impediment.  

 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
Bergtäkt, substratet är känsligt för slitage från t.ex. friluftsliv. Klättring 
kan hota vegetationen, främst lav- och mossfloran, samt fågellivet. 
Beskuggning kan vara ett långsiktigt hot mot solgynnad vegetation. 
 
9010 *Västlig taiga 
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.  
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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. Klättring är idag tillåtet i naturreservatet. Om 
klätteraktiviteterna visar sig vara negativa för växt- och djurlivet måste klättring 
förbjudas helt eller periodvis i hela eller delar av branterna. 
 
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 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning. Målet 
med uppföljningen är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i 
Natura 2000 som finns i området.  
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