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

SE0620226 Grävsbuan 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 11,4 60 
91D0 *Skogbevuxen myr 1,9 10 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 3,8 20 
 
 
Ovanstående uppgifter om naturtyper, som tidigare rapporterats in till nätverket 
Natura 2000 för detta område, har visat sig vara felaktiga. Bevarandeplanen som 
följer har skrivits utifrån de nya uppgifter vi har om detta område. Ytterligare 
ändringar kan bli aktuella efter att basinventeringen genomförts. 
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Namn: Grävsbuan 

Områdeskod: SE0620226 

Kommun:  Gagnef 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Gagnefs kommun 

Areal (ha): 19 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 11,4 60 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 3,8 20 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
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Grävsbuan är ett kommunalt naturreservat i nordöstra delen av Gagnefs kommun. I 
reservatets östra del finns lämningar från fäbodstugor. Fäboden har gett Grävsbuan 
sitt namn (Gagnefs kommun 1998).  
 
Reservatet kännetecknas av Grävsbodbergets östbrant med skog på toppen av 
berget och igenväxande åkrar längre ner (Gagnefs kommun 1998). Skogen högst 
upp på branten består mest av yngre tallskog med inslag av överståndare. Mellan 
branten och toppen finns inslag av gammal skog med hög bördighet. I rasbranten 
och dess omedelbara närhet finns asp, sälg, rönn och klibbal vilket är trädsorter som 
är gynnsamma för vedsvampar och lavar. På de igenväxande åkrarna finns det björk 
och gran främst i de gamla tegdikena. Myren nedanför branten är en utdikad tjärn. 
(Ekenberg 1994-95, opubl.) 

Mängden hänglavar inom området är påfallande stort (Ekenberg 1994-95, opubl.). 
Vid Ekenbergs inventering (1994-95, opubl.) påpekades även områdets potential 
som framtida lokal för flera sällsynta vedsvampar. Även ett flertal fågelarter finns i 
området.  

I området har även följande fågelarter påträffats: slaguggla, kungsfiskare, gråspett, 
tretåig hackspett, hökuggla, bivråk, stenfalk, tjäder, trana, berguv och sparvuggla.   
 
Inom reservatet finns spår av en kolbotten och en kojruin (Gagnefs kommun 1998). 
 
Grävsbuan är lätt tillgänglig i norr från den stig som går från fäboden. Besökare 
kanaliseras till strövstigen eftersom de lägre partierna är känsliga för slitage 
(Gagnefs kommun 1998). 

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 fastlagda. På grund av 
kunskapsbrist saknas i flera fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kommer i flera fall att behöva revideras efter kommande 
basinventering.  
 
Vedsvampar och lavar. Fåglar och insekter som är beroende av död ved i alla 
nedbrytningsstadier.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen Västlig taiga ska bibehållas.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Artrik flora av lavar och vedlevande svampar.  
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
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• Arealen Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar ska bibehållas. 
• Täckningsgrad av träd är högst 10 %.  
• Artrik flora av lavar och mossor.  

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
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 2003a, b och c). 

9010 *Västlig taiga 
Naturtypen utgörs av naturliga, gamla, boreala skogar samt yngre successioner som 
utvecklas naturligt.  
 
Skogen högst upp ovanför branten består mest av yngre tallskog med inslag av 
överståndare. Mellan branten och toppen finns inslag av gammal skog med hög 
bördighet. I rasbranten och dess omedelbara närhet finns asp, sälg, rönn och klibbal 
vilket är trädsorter som är gynnsamma för vedsvampar och lavar. (Gagnef kommun 
1988) 
 
I en otillgänglig del av Grävsbuan är bördigheten hög och skogen naturskogslik dvs 
få eller inga spår efter tidigare avverkningar syns(Ekenberg 1994-95). I andra delar 
har en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning ägt rum men 
området har aldrig omfattats av större kalavverkningar. I Grävsbuan påträffades vid 
Ekenbergs inventering (1994-95, opubl.) inga spår efter brand. 
 
Den västliga taigan hyser ofta en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och 
evertebrater (främst skalbaggar). I Grävsbuan har bland annat iögonfallande mängd 
av garnlav iakttagits samt violettgrå tagellav påträffats (Ekenberg 1994-95, opubl.). 
  
Undergrupper:  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
I rasbranten och dess omedelbara närhet finns asp, sälg, rönn och klibbal vilket är 
trädsorter som är gynnsamma för vedsvampar och lavar. 
 
Karaktärsarter: ljung, tjärblomster, berglim, hällebräken, kruståtel, en och tall.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
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Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, b och c). 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt kan 
hota naturtypen och leda till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder som inverkar negativt är avverkningar som slutavverkning, 
gallring, röjning, blädning etc. (gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt 
skötsel). Även markberedning, dikning och plantering påverkar negativt.  
 
Skogsbilvägar kan fragmentera området och medföra att hydrologin i skogsområdet 
förstörs. Fragmentering, minskad konnektivitet mellan områden, kan leda till brist 
på genflöde mellan populationer och kanteffekter i små objekt.  
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan också utgöra ett hot mot 
naturtypen. 
 
Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för 
många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med 
efterföljande vegetationsförändringar.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
Bergtäkt kan utgöra ett hot mot naturtypen. 
 
Substratet är känsligt för slitage från t.ex. friluftsliv. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är idag skyddat som naturreservat med föreskrifter som förhindrar de 
åtgärder som kan äventyra områdets naturtyper och arter. Skötselplanens åtgärder 
syftar till att stärka och utveckla områdets bevarandevärden (Gagnefs 
kommun1998). 
 
Så få skötselåtgärder som möjligt skall vidtas då detta bedöms vara det bästa sättet 
att gynna förväntad utveckling mot ett mer urskogslikt natursystem. Hävd ska ske 
endast undantagsvis t.ex. för att hålla strövstigen framkomlig och för att gynna asp 
eller andra lövträd (Gagnefs kommun 1998). 

Bevarandestatus idag  

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