
 Tansvägga 
 Natura 2000-kod SE0620231 

Diarienr: 511-08056-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdeskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Tansvägga 

Kommun Gagnef 

Områdeskod: SE0620231 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Gagnefs kommun 

Areal (ha) : 93 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) (%) 
9010 *Västlig taiga 79,05 85 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr  

och gungflyn 4,65 5 
8110 Silikat-rasbranter 9,3 10 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1361 Lodjur 
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Beskrivning av området 
Natura 2000-området Tansvägga är beläget på och öster om berget Tansväggen. 
Tansvägga har fått sitt namn från den bergsbrant som är som en vägg mot sjön 
Tansen. En de bästa utkiksplatserna kallas Predikstolen. Predikstolen är belägen 
precis utanför Tansväggas naturreservat i Ludvika kommun och tillhör ett annat 
Natura 2000-område (SE 0620188).  
 
Bergarten i området utgörs av granit (Rynéus & Bratt 1988). Tansväggarna är 
synliga på långt avstånd och de ger en karaktäristisk profil åt landskapet. Vid 
predikstolen är det en tresockengräns mellan Gagnef, Tuna och Grangärde 
socknar.  
 
Skogen i reservatet består av hällmarkstallskog ovanpå berget och bördig 
blandskog nedanför branten.  På branten växer ett antal ovanliga skorplavar med 
mycket långsam tillväxttakt. I skogen nedanför branten är lövinslaget stort 
framförallt finns det gott om asp. I de torrare delarna av skogen syns en varierande 
påverkan av brand medan de blötare områdena brunnit sällan eller inte alls. 
Artrikedomen av tickor och lavar är mycket stor i de blötare partierna (Ekenberg 
1994-95, opubl.).  
 
Det sydvända berget (sydväxtberg) ger upphov till botaniskt intressanta områden 
eftersom värmegynnade växter som t.ex. bergglim, träjon och blågröe etablerats 
(Rynéus & Bratt 1988).  
 
Området är besökt av ett flertal hackspettarter, talrika spår efter födosök finns. 
(Gagnefs kommun 1997) Även andra skyddsvärda fågelarter förekommer i 
området, exempelvis; bivråk, stenfalk, tjäder, trana, berguv, sparvuggla, 
slaguggla, kungsfiskare och hökugguggla (Länsstyrelsen Dalarna 1996).  
 
Tansvägga har ett stort värde för det rörliga friluftslivet. Området är lätt tillgänglig 
från den skogsbilväg som når Brynbergets boställe i väster på Ludvikasidan av 
kommungränsen. Från skogsbilvägen finns stigar och vandringsleder och området 
är även nyttjat av många klättrare. Tansvägga är i de lägre partierna känsligt för 
slitage, besökare bör kanaliseras till stövstig även om det finns risk för att dessa 
kommer att bli upptrampade. På branten växer ovanliga skorplavar. Dessa 
skyddas genom att klättringen begränsas till klätterleder (Gagnefs kommun 1997). 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
de naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av Tansvägga 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 
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med ett x. Målen kommer i flera fall att behöva revideras efter kommande 
basinventering.  
 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska vara minst 79 hektar.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Artrik flora av lavar och vedsvampar.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 

vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 

myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, 
knoppvitmossa, blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska 
förekomma i minst x (50) % av provytorna.  

 
8110 Silikatrasbranter 
• Arealen silikatrasbranter ska vara minst 9 ha.  
• Täckningsgrad av träd och buskar är högst x (30) %. 
• Artrik flora av lavar och mossor.  
 
1361 Lodjur 
• För mål för habitatdirektivsarten lodjur hänvisas till länets regionala 

förvaltningsplan för rovdjur (Länsstyrelsen 2005). 

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, c och d). 

9010 *Västlig taiga 
Tansvägga består till 85 % av västlig taiga. Naturtypen innehåller naturliga gamla 
boreala skogar samt yngre successioner som utvecklas naturligt efter brand eller 
omfattande stormfällningar.  
 
Skogen i Tansvägga utgörs av hällmarkstallskog ovanpå berget och bördig 
blandskog nedanför branten. I skogen nedanför branten är lövinslaget stort 
framförallt finns det gott om asp. I de torrare delarna av skogen syns en varierande 
påverkan av brand medan de blötare områdena brunnit sällan eller inte alls. 
(Gagnefs kommun 1997) 
 
Tansvägga har en viss mänsklig påverkan genom plockhuggning i tillgängliga 
områden, men området har aldrig omfattats av större kalavverkningar (Gagnefs 
kommun 1997). 
 
I den västliga taigan vid Tansvägga förekommer en rad hotade arter bland lavar 
och svampar (Ekenberg. 1994-95, opubl.).  
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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.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Naturtypen innefattar öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
I Natura 2000-området Tansvägga finns några få mindre områden av blöta marker 
som utgör denna naturtyp. Sammanlagt utgör de en yta av ca fem ha (Gagnefs 
kommun 1997).  
 
Karaktärsarter:  
Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, flaskstarr, vitag, 
vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv.  
 
8110 Silikat-rasbranter 
I en del av området finns silikat-rasbranter. Branterna har bildats på naturlig väg 
och är väl synliga i landskapet. En del branter vetter mot söder och har på grund 
av detta ett gynnsamt läge för värmekrävande arter. Förekomst av lavar och 
vedsvampar är god, de ornitologiska värdena är också höga. (Gagnefs 
kommun.1997) 
 
1361 Lodjur  
Lodjuret kräver viltrika marker där födan utgörs av allt från gnagare till större djur 
som rådjur och ren. 
Ungarna föds i en bergsbrant eller på en annan skyddad plats och följer vanligtvis 
modern i tio månader. Vid parningstiden i mars splittras familjen.  
 
Lodjuret förekommer i stor utsträckning i kuperade och ostörda marker där det 
finner skydd. Dess hemområde är flera kvadratmil stort. Lodjuret kan, då den 
söker revir eller partner, förflytta sig tiotals mil.  

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 2003a, b, c och d). 
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En av målsättningarna med reservatet är att området ska vara öppet för friluftsliv. 
I och med detta finns risk för slitage och störning i hela området. Vissa delar av 
området är mer känsliga för störning, bland annat rasbranterna. (Gagnefs kommun 
1997) 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; kan 
hota naturtypen och leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, 
röjning, blädning etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) 
Även viltbete kan utgöra ett hot då det hindrar lövföryngringen. 
 
Verksamheter som transporter, markberedning, dikning och plantering är också 
olämpliga inom området.  Skogsbilvägar leder till fragmentering av sammanhållna 
områden –minskad konnektivitet mellan områden kan resultera i brist på genflöde 
mellan populationer och kanteffekter i små objekt. Vägar kan dessutom innebära 
att hydrologin i skogsområdet förstörs.  
 
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.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande och existerande ingrepp i form av dikning, anläggande av 
skogsbilväg, nya kommunikationsleder och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt 
sätt. Detta kan i sin tur ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära att näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
8110 Silikat-rasbranter 
Bergtäkt är ett direkt hot mot naturtypen. Även skogsbruk utgör ett hot då det 
förändrar lokalklimatet drastiskt.  
 
Alltför intensiv störning av tramp är ett hot mot naturtypen. I och med detta utgör 
klättringsverksamheten ett hot om den inte kan kontrolleras (Gagnefs kommun 
1997).  
 
1361 Lodjur 
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Illegal jakt är det allvarligaste hotet mot arten. Även ett alltför hårt jakttryck kan 
medföra minskande stammar. Det var allmän jakt på lodjur i hela landet fram till 
1986. Sedan mitten av 1990-talet har en reglerad jakt – s.k. skyddsjakt – tillåtits. I 
renskötselområdet har avsikten varit att i vissa områden minska stammen. 
Rävskabb och trafik skördar årligen flera tiotals offer.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Det övergripande målet (Gagnefs kommun 1997) är att Tansvägga utvecklas mot 
ett urskogsliknande tillstånd så väl utseendemässigt som vad gäller 
artsammansättning av fauna och flora. Naturreservatet Tansvägga skall därför i 
största möjliga utsträckning lämnas för fri utveckling. Så få skötselåtgärder som 
möjligt skall vidtas då detta bedöms vara det bästa sättet att gynna önskad 
utveckling. Hävd av skogsmark ska ske endast undantagsvis t.ex. för att hålla 
strövstigar och vandringsleder framkomliga. 
 
Tansvägga är i de lägre partierna känsligt för slitage och besökare bör kanaliseras 
till stövstig även om det finns risk för att dessa kommer att bli upptrampade. På 
branten växer ovanliga skorplavar. Dessa skyddas genom att klättringen begränsas 
till klätterleder (Gagnefs kommun 1997). 
 
En utökning av reservatet kan eventuellt vara tänkbar eftersom det enligt 
Skogsvårdsstyrelsen finns höga naturvärden i form av en nyckelbiotop och ett 
område med höga naturvärden i anslutning till Tansvägga. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är utförd är det osäkert huruvida gynnsam bevarandestatus 
råder i hela området eller inte.  

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering finns vetskap om huruvida gynnsam 
bevarandestatus råder eller inte. Skötselåtgärder kommer att utföras för att nå 
fastställda mål om dessa inte uppfylls. 
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