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

Kommun: Ludvika 

Områdeskod: SE0620130 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 171 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

9010 *Västlig taiga 171 100 
 
*prioriterad naturtyp 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Nybrännberget är ett urskogsartat område beläget en mil rakt väster om Grangärde. 
Där möter ett stycke vresig barrskogsnatur i kuperad granitterräng med djupa dalar 
mellan bergstopparna. I kärnområdet är skogen mycket gammal. Två tallar 
åldersbestämdes 1967 till 430 år. I gammeltallarna finns spår av upp till fyra, 
möjligen fem bränder. I ett storblockigt parti avsatte förre markägaren Billerud ett 
internt reservat på 4,3 ha med gamla tallar, torrträd, brutna stubbar och lågor. De 
åldersbestämde 48 tallar och märkte dem med metallbrickor med uppgifter om 
åldern m.m. 
 
Skogstypen domineras av frisk ristyp men kuperingen gör att den växlar från 
hällmark på topparna till sumpskog vid bäckarna. Även yngre skog ingår. Fläckvis 
är lövinslaget stort med björk, asp, rönn, sälg, gråal och klibbal som ibland når 
imponerande storlek. Det är gott om hålträd och hålbyggande fåglar som rödstjärt, 
svartvit flugsnappare, hackspettar och ugglor. Flera urskogsindikerande insekter har 
påträffats. 
 
De branta topparna Nybrännberget, Styggberget och Råklacken når 370-
metersnivån. Kuperingen hänger samman med bergarten som består av 
grovporfyrisk granit som når hit i en utlöpare norrifrån. 

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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål 
9010 Västlig taiga  • Arealen västlig taiga ska vara minst 171 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.) 
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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). 
 
9010 *Västlig taiga 
Det högsta berget, Råklacken, når 395 m ö h, medan Nybrännberget och 
Styggberget är 370 resp. 365 m ö h. Berggrunden utgörs av granit och jordarten av 
en bitvis mycket stor- och rikblockig morän. 
 
Detta förr otillgängliga skogsområde hyser en gammal urskogsartad skog med 
talrika mycket gamla och grova träd. Vissa tallar är uppemot 450 år gamla. 
Granskog av frisk ristyp överväger, ofta med inslag av grova tallöverståndare och 
torrakor. 
 
På bergens krön och i de blockigaste områdena växer tallskog av ristyp. I vissa 
partier är inslaget av lövträd, framför allt björk och asp stort. Längs bäckarna finns 
ofta dråg av gransumpskog. En särskilt vacker sumpskog finns söder om vägen, och 
här ingår även grova klibbalar. 
 
Skogsbränder har format skogstillståndet, och i de gamla tallarna kan man se spår 
av upp till 5 brandtillfällen. Påverkan av skogsbruk är mycket ringa i det södra 
området, medan spår av huggningar är tydliga vid Styggberget-Råklacken. Bl.a. har 
kolning förekommit vilket rester av milbottnar visar. Det har dock aldrig 
förekommit något modernt skogsbruk i området. 
 
Kärlväxtfloran är artfattig, men vissa intressantare inslag finns, t.ex. de 
sydbergsväxter som växer i Råklackens sydbrant. I anslutning till bäckar och 
sumpskog påträffas tibast och spädstarr. 
 
Kryptogamfloran är som brukligt i områden med gammal skog mycket väl 
företrädd, särskilt vad gäller lavarna. Av de ovanligare arterna kan nämnas: 
smalskaftslav, Phaeocalicium populneum, samt brunpudrad knappnålslav, liten 
blekspik, aspgelélav, västlig njurlav, brokig tagellav, dvärgbägarlav och varglav. 
Krävande vedsvampar som påträffas är bl.a. rosenticka och gränsticka. 
 
Fågelrikedomen i området är iögonfallande, mycket tack vare den rika tillgången på 
hålträd och döda insektshärbärgerande träd. Hackspettarna är typiska i denna miljö, 
och de ovanliga arterna vitryggig och tretåig hackspett samt gråspett är påträffade. I 
gamla torrakor häckar slaguggla och pärluggla. Rikedomen på bohål gynnar 
småfåglar som svartvit flugsnappare och rödstjärt. Även tornsvalor har nyttjat 
torrakorna som häckplats, något som blivit allt ovanligare i södra delen av landet. 
 
Insektsfaunan är dåligt undersökt, men kan förmodas innehålla flera arter med höga 
krav på orörd livsmiljö och död ved. 
 
Undergrupper:   
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A. naturlig, gammal tallskog 
B. naturlig gammal granskog  
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 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). 
 
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.  

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 närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för att bevara 
områdets naturvärden. Med tiden kan det bli aktuellt med naturvårdsbränning i 
delar av området eller andra åtgärder för att vidmakthålla den brandpräglade 
skogen. Naturvårdsbränning kan dock äventyra känsliga arters fortlevnad varför en 
noggrann avvägning mellan olika bevarandevärden bör göras innan lämpliga 
skötselalternativ väljs.  
 
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. 
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Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål 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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