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

SE0620224 Gråthålet 
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Namn: Gråthålet 

Kommun: Gagnef 

Områdeskod: SE0620224 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden, Gagnefs kommun 

Areal (ha): 28 

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

9010 *Västlig taiga 28 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Gråthålet består av en sänka med en diabasgång i leptitberggrunden. Små stup och 
lodytor förstärker intrycket att det är en förkastning som format terrängen. I 
sänkans botten rinner en liten bäck med ett rakt lopp som helt styrs av bergsidan. 
 
Barrskogen karaktäriseras av gransumpskog med lövinslag omgivna av mer 
ordinära barrskogsbestånd. Skogen ger ett stökigt intryck med gott om självgallrade 
träd men också grövre lågor. Den rika skogsmiljön är en tillgång för trakten och 
nyttjas av många arter till exempel ullticka, borstticka, stuplav och knärot. 

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  
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 28 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). 
 
9010 *Västlig taiga 
Barrskogen karaktäriseras av gransumpskog med lövinslag omgivna av mer 
ordinära barrskogsbestånd. Skogen ger ett stökigt intryck med gott om självgallrade 
träd men också grövre lågor. Den rika skogsmiljön är en tillgång för trakten och 
nyttjas av många arter till exempel ullticka, borstticka, stuplav och knärot. Flera 
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granar har hackmärken av tretåig hackspett. Ravinen har långa sträckor med lodytor 
längs sidorna. På den nordöstra sidan av bäcken växer äldre blandskog med grova 
tallar. I den västra delen av myren och en bit uppströms bäcken finns ett stort inslag 
av klibbal. Brandspår finns i ravinkanten norr och väster om bäcksammanflödet.  
 
A. naturlig, gammal granskog  
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 hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
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.  

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. Det behövs inga ytterligare åtgärder för att skydda områdets 
naturvärden. 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 av 
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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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