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SE0620223 Knusberget 

Areal (ha):17  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 13 80 
8110 Silikatrasbranter 4 20 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. I 
samband med basinventering har fördelningen av naturtyper inom området 
justerats. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. Ovanstående 
uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På kartorna i slutet 
av dokumentet finns de nya uppgifterna.  
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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Knusberget 

Områdeskod: SE0620223 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Gagnefs kommun 

Areal (ha): 17 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % avyta 

9010 *Västlig taiga 13 80 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 4 20 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 



 Knusberget 
 Natura 2000 kod SE0620223 
 Diarienr: 511-03518-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 3 

Beskrivning av området 
Knusberget består till största delen av en bergbrant med en höjdskillnad på ca 80 m. 
I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av löv. Det finns relativt gott 
om grov sälg i området. Området är en bra lokal för hänglavar, långa garn- och 
skägglavar finns. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket 
medför att blåsippa och vårärt finns, några växter som är ovanliga i kommunen. 
Lodjur förekommer frekvent i området. 
 
Området ovanför och nedanför branten består av hävdad skogsmark, där en 
flerskiktad skog kommer att uppstå. 

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. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 13 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.) 

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.  

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). 
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9010 *Västlig taiga 
Skogen utgörs av naturskogsartad barrblandskog med inslag av löv. Det finns 
relativt gott om grov sälg i området. Området är en bra lokal för hänglavar, långa 
garn och skägglavar finns. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad 
vilket medför att blåsippa och vårärt växer här. 
 
Med naturskogsartad skog menas skog som bibehållit en stor del av den naturliga 
skogens artsammansättning, åldersvariation och ekologiska funktion. Tallskogen 
växer på skarpa marker med tunt jordtäcke, där bottenskiktet främst domineras av 
renlavar och fältskiktet utgörs av lingonris och ljung. Skogen kan ha en viss 
mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men har aldrig omfattats av 
större kalavverkningar.  
 
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, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
Habitatet utgörs av silikatrika bergssluttningar med vegetation på stenhällar och i 
sprickor med en lutning på minst 30° i minst 10 m i inlandet. Knusberget har 
sträckvis en lutning på 35°. Naturtypen är spridd i Sverige och lutande hällmarker, 
branter eller lutande silikatklippor med krontäckning <30 % kan inräknas. 
Berggrunden utgörs av svårvittradoch näringsfattig granit. Vegetationen utgörs 
både av växtlighet i sprickor och av lav- och mossflora på branta klippväggar och 
under överhäng. Habitatet är i regel tämligen artfattigt när det gäller kärlväxter. På 
klipphällarna förekommer däremot rikligt med lavar framförallt av släktena 
Parmelia, Umbilicaria, Rhizocarpon, Lecanora och Lecidea, och i sprickorna växer 
sparsamt med ombunksväxter Polypodiaceae, enstaka gräs och mossor. I habitatet 
ingår också mindre klipphyllor med vegetation jämte de arter som växer i 
klippsprickor och under överhäng.  
 
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 
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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) 
 
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.  
 
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. 

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.  
 
För att bevara områdets grova sälgar kan de behöva friställas genom ringbarkning 
av närstående granar. 
 
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 mål 
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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