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

SE0620297 Berg-Annas berg 
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Namn: Berg-Annas berg 

Kommun Falun 

Områdeskod: SE0620297 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bolag; Bergvik skog AB 

Areal (ha): 30 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 30 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Berg-Annas berg ligger ca 5 km norr om Vintjärn i norra delen av Falu kommun.  
 
Området inkluderar en nordsluttning samt en bäck, Öratjärnsbäcken. 
Nordsluttningen är delvis brant och blockrik. Skogen i branten har på grund av sitt 
otillgängliga läge i stort sett skonats från skogsbruk medan området runt bäcken 
blädats i viss mån. (Stora skog 1990) 
 
Skogen är omväxlande gran och talldominerad eller blandad. I de fuktigare stråken 
dominerar gran medan tallen är vanligast i de torrare blockiga områdena. 
Förekomsten av död ved i olika dimensioner varierar också i olika områden med rik 
omfattning i vissa delar men mindre i andra. Olika lövträd finns insprängda i den 
annars barrdominerade skogen. (Persson 2004, muntl.) 
 
Runt Öradtjärnsbäcken är marken fuktig med främst olika Sphagnum-arter i 
bottenskiktet. Runt bäcken finns även områden med riklig förekomst av lummer 
och ormbunke. Det finns gott om spår efter älg och rådjur runt bäcken. (Persson 
2004, muntl.)   
 
Från området finns rapporter om fynd av lunglav, violettgrå tagellav, rynkskinn, 
rosenticka, ullticka, lappticka, kötticka och stjärntagging. (Länsstyrelsen Dalarna 
2004, opubl.) 

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 30 hektar. 
• 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: norna, ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon.)  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  



 Berg-Annas berg 
 Natura 2000-kod  SE0620297 

Diarienr: 511-08215-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 3 

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 
Naturtypen utgörs av naturliga gamla boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklats naturligt efter brand eller omfattande stormfällningar. Dessa skogar kan 
ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men de har aldrig 
omfattats av större kalavverkningar. Västlig taiga hyser en rad hotade arter bland 
mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). 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.  
 
Berg-Annas berg har på grund av sin otillgänglighet till stora delar undgått 
skogsbruk med undantag för mindre uttag från området bäcken. Skogen har fått 
utvecklats fritt och har idag höga naturvärden i form av bland annat god tillgång på 
död ved och gamla träd. Som en bekräftelse på de höga naturvärdena har ett antal 
lav och vedsvampsarter som är knutna till naturskogar påträffats i området. (Stora 
Skog 1990)  
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
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 negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003). 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objektet kan 
utgöra ett hot mot naturtypen eftersom det 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. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former utgör ett hot mot naturtypen.  
 
Skogsbilvägar kan leda till fragmentering (minskad konnektivitet mellan områden), 
brist på genflöde mellan populationer och kanteffekt vilket är särskilt riskabelt i 
små områden. Dessutom kan de förstöra hydrologin i området. 
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Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. Frånvaro av brand kan också utgöra ett hot mot 
naturtypen. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Berg-Annas berg 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. 
 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Berg-Annas 
berg är utpekat som nyckelbiotop i markägarens ekologiska landskapsplan och 
markägaren är certifierad enligt FSC. Enligt reglerna i FSC ska nyckelbiotoper 
undantas från skogsbruk. För närvarande finns därför inget skogsbrukshot mot 
området.  
 
Utpekande som nyckelbiotop i en landskapsplan, där markägaren är certifierad 
enligt FSC, ger dock inget permanent skydd för ett område. Ett varaktigt skydd i 
form av naturreservat kan därför, om förhållandena ändras, bli aktuellt för området.  

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

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. 
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