
 Nackarberg 
 Natura 2000 kod SE0620261 

Diarienr: 511-08070-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 1 

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

SE0620261 Nackarberg 
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Namn: Nackarberg 

Områdeskod: SE0620261 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Privat; SNF Sverige 

Areal:     75 ha 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 68 95 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och Grangärde 
socknar. Området är beläget på Nackarbergets ost och sydsluttning. Hela berget är 
en kupollikande höjd som når 425 meter över havet. Berggrunden utgörs av granit 
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som överlagras i huvudsak av grusig, normalblockig morän. (Lundin muntl.) 

Naturreservatet ligger i typiskt lidläge med små odlingsmarker närmast husen. 
Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns 
som smärre trädlösa ytor (Lundin muntl.). 

Närmast husen växer lövträd. I övrigt domineras området av barrskog av olika 
karaktär. Två vägar delar naturreservatet i tre delar. En större skogsbilväg i öst-
västlig riktning skär av en sydlig del och en mindre bilväg delar den norra delen i 
en östlig och en västlig del. De gamla odlingsmarkerna ligger på båda sidor av 
den lilla traktorväg som leder fram till husen (Lundin muntl.).  

Artfynd: Aspgelelav, skinnlav, blek örnlav, lunglav, liten vaxlav. Gröngöling, 
tretåig m. fl. hackspettar, tjäder (Hermansson, opubl.) 

Friluftsliv; Strövvänlig skog med inslag av intressanta biotoper, växt och 
djurarter. (Hermansson, opubl.) 

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 kan i flera fall behöva revideras efter kommande uppföljning.  
 
9010 Västlig taiga  

• Arealen västlig taiga ska vara 68 hektar. 
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• I skötselområde 2 ska lövandelen vara minst x %. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

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 2003) 

9010 *Västlig taiga 

I den östra delen i sluttningen ned till Nackarbergsmossen ligger ett skogsområde 
med naturskogskaraktär. Området är utpekat som nyckelbiotop med urskogsartad 
skog främst med anledning av den stora mängden grova aspar och död ved (SVS 
2003). Delar av detta område har föryngrats och utvecklats på ett naturligt sätt 
efter en slutavverkning i mitten av 1920-talet (Turesson).  
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Den västra delen som sluttar mot Nackarbergets topp utgörs av barrblandskog. 
Skogen är präglad av ett skogsbruk som brukats enligt ålderdomliga metoder. Här 
och var finns små öppna ytor där avverkning skett. Enstaka tallar och lövträd har 
fått stå kvar vid avverkningarna. Återväxten är svag (Hermansson, opubl.). 

Marken visar inga tecken på några rikare förhållanden, tvärtom är vitmossorna väl 
utbredda överallt i skogen, speciellt där grundvattenytan är hög. Skogen har hög 
och jämn luftfuktighet (Hermansson, opubl.).  

På den sura och magra marken förekommer främst blåbärsris. Den nedre delen av 
östsluttningen har fuktiga till blöta förhållanden. Kantzonen mot myren består av 
sumpgranskog från gles margransdominerad typ till tätare bestånd. Den svaga 
översilningen som sker i skogen skapar mattor av vitmossor i bottenskiktet. I hela 
skogen finns lövträd, förutom björkar även gamla aspar och rönnar (Hermansson, 
opubl.).  

Träden är i varierad grad utsatta för olika lokalklimat såsom skugga, halvskugga, 
ljus i gläntor, sumpskog, bland stavagranar osv (Hermansson, opubl.).  

Ett bestånd har utvecklats naturligt till stavaskog, dvs. granskog som stått mycket 
tätt och växer långsamt, vilket ger klena stammar men med mycket segt och starkt 
virke. Sådana bestånd kan hysa arter som tar lång tid att etablera sig framför allt 
bland mossor och lavar (Hermansson, opubl.).  

Inflytande av det småskaliga skogsbruket och självföryngring har lett till naturlig 
lövsuccession med björk och asp. Trädskiktet är synnerligen mosaikartat, 
påminnande av en naturskog trots den mänskliga påverkan som skett genom långa 
tider, gamla och unga träd tall, gran och lövträd i en härlig blandning. Riktigt 
gamla tallar med storkroniga grenverk står som giganter på ett par ställen 
(Hermansson, opubl.). 
 
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. 

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 2003) 

9010  *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i området hotar naturtypen, och 
leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på skogsbruksåtgärder är 
avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning etc. (Gäller ej 
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naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.). Transporter, markberedning, 
dikning och plantering kan skada mark. Anläggning av skogsbilvägar orsakar 
fragmentering av området och medför att hydrologin i skogsområdet kan 
förstöras.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området ska skyddas som naturreservat med föreskrifter mot avverkningar och 
andra skogsbruksåtgärder och aktiviteter som kan skada mark. Skogen ska i 
huvudsak lämnas för fri utveckling och lövträdens livstid förlängs genom vissa 
insatser. Tre skötselområden är identifierade enligt nedan; 
 
Skötselområde 1: Skog med fri utveckling 
 
Beskrivning av området 

Området utgörs av barrblandskog med inslag av torrakor och lågor i olika 
nedbrytningsstadier. Skogen har stor variation i trädskiktet. Det finns träd i flera 
dimensioner; unga, gamla grova och tunna tallar. Moränen är sandig och 
blockfattig. Skogen är präglad av ett skogsbruk som brukats enligt ålderdomliga 
metoder. Här och var finns små öppna ytor där avverkning skett. Enstaka tallar 
och lövträd har fått stå kvar vid avverkningarna.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Naturskogsartad barrskog med stort inslag av död ved. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Skogen skall lämnas för fri utveckling. 
 
Skötselområde 2: Skog med skötsel 
 
Beskrivning av området 
Området utgörs av barrskog med större andel lövträd, framför allt asp, än i övriga 
delar av naturreservatet. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Området ska fortsatt ha stor andel grov, gammal asp 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
En stor del av asparna är idag trängda av inväxande gran. Det finns risk för att asp 
och sälg inte klarar konkurrensen. För att förlänga livet på aspbeståndet i området 
bör granar, som står i omedelbar närhet till asp, (ca 1,5-2 meter) ringbarkas. På 
motsvarande sätt ska sälg och rönn gynnas genom ringbarkning av gran i som 
växer i omedelbar närhet. 
 
 
Skötselområde 3: Öppna marker  
 
Beskrivning av området 
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Området utgörs av igenväxande åkermark, där hävden sedan länge har upphört. 
Grässvålen är mycket kraftig och endast i ytterkanter mot skogen har den luckrats 
upp genom skuggeffekten från träden. Igenväxningen går långsamt, men kommer 
att accelerera ju fler träd som lyckas etablera sig i den tjocka grässvålen.  
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Fritt utvecklad barrskog med stor andel död ved. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Området lämnas för fri utveckling. 

Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om GYBS 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. 

Referenser 

Hermansson, JO. Opublicerat, Naturvårdsprogram för Ludvika 
kommun, Ludvika kommun 

Turesson, A; Personlig kommunikation 

Naturvårdsverket 2003. 9010 *Västlig taiga. Natura 2000, Art och 
naturtypsvisa vägledningar. 2003-02-13 

SVS 2003. Skogens pärlor, http://karta.svo.se/  

Lundin, Susanne. 2004. Muntligen. Länsstyrelsen i Dalarna, Falun. 

 
Namn; Susanne Lundin 2004-04-22 (redigerad av Jenny Sander 2005-05-13) 
 
 
 



 Nackarberg 
 Natura 2000 kod SE0620261 

Diarienr: 511-08070-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 6 

 



 Nackarberg 
 Natura 2000 kod SE0620261 

Diarienr: 511-08070-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 7 

�

Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620261 Nackarberg

Koordinater angivna i rikes nät0 500 1000 1500 meter

 


