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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Ärtknubben 

Områdeskod: SE0620185 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bergvik skog AB 

Areal (ha): 57 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod  Namn Areal  % avyta 
9010 *Västlig taiga 57 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
I Leksandskommun och 9 km nordost om Bjursås ligger Ärtknubben som är en 
brant bergknalle som når drygt 400 m ö h. Berget är bevuxet med gamla, knotiga 
och senvuxna tallar. I sluttningen nedanför bergbranten växer granskog som är 
frodvuxen och det finns rikligt med död ved. Skogen är inte orörd av 
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skogsbruksaktiviteter men tillräcklig med tid har förflutit sedan avverkningar och 
andra påverkansåtgärder utförts eftersom naturskogens strukturer har hunnit 
utvecklats. Anledningen till att granskogen är grov och att grov död ved hunnit 
skapats är att näringsrikedomen är hög i sluttningen nedanför branten. ”Lavbelupna 
björkar, aspar och sälgar står i de sumpiga däljorna och skapar en perfekt biotop för 
kryptogamer och hemlighetsfulla kusar. En av alla de rara nedbrytare som är i 
verksamhet i denna skog är blacktickan, som framlever sitt liv i stillhet på 
undersidan av fallna granstammar. Av områdets gammelskogslavar kan norsk 
näverlav och violettgrå tagellav nämnas. Spår av Knubbens fäbodar syns ännu i 
sluttningen .” (Ljung, 2003).  

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 bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. 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 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a). 
 
9010   *Västlig taiga 

Berget är bevuxet med gamla, knotiga och senvuxna tallar. I sluttningen nedanför 
bergbranten växer granskog som är frodvuxen och det finns rikligt med död ved. 
Skogen är inte orörd av skogsbruksaktiviteter men tillräcklig med tid har förflutit 
sedan avverkningar och andra påverkansåtgärder utförts eftersom naturskogens 
strukturer har hunnit utvecklats. Anledningen till att granskogen är grov och att 
grov död ved hunnits skapats är att näringsrikedomen är hög i sluttningen nedanför 
branten.  
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Området hyser för naturtypen typiska arter som är beroende av förekomst av död 
ved i olika successionsstadier.  
 
Undergrupper av västlig taiga i Ärtknubben:  
naturlig, gammal granskog,  
naturlig, gammal tallskog  
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  
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). 

9010 *Västlig taiga 
Olika former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objektet, 
hotar naturtypen om det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
sådana skogsbruksåtgärder är: slutavverkning, gallring, röjning, blädning, 
markberedning, dikning och plantering. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar 
enligt skötsel.)  
 
Nya skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i skogsområdet 
kan förstöras. Fragmentering innebär att det blir minskad konnektivitet mellan 
områden med naturskogskaraktärer och att brist uppstår på genflöde mellan 
populationer. Negativa kanteffekter kan också uppstå genom att förändringar sker i 
mikroklimatet. 
 
För tallskogen på Ärtknubben kan graninvandring vara ett hot mot den flerskiktade 
tallskogen som tidigare uppkommit efter brand. 
 
Ett för hårt viltbete hindrar lövföryngringen. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena i området är inte förenliga med skogsbruk. Ärtknubben 
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.  
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Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen 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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