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Bevarandeplan Natura 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Innehållsförteckning 
Beskrivning av området ...................................................2 
Bevarandesyfte.................................................................2 
Bevarandemål ..................................................................2 
Beskrivning av arter/livsmiljöer .....................................2 
Hotbild .............................................................................4 
Bevarandeåtgärder - med tidplan.  ..................................4 
Bevarandestatus idag. ......................................................4 
Uppföljning av bevarandemålen .....................................5 
Referenser ........................................................................5 
Kartor ...............................................................................6 

Namn:  Predikstolen 

Områdeskod: SE0620188 

Kommun:   Ludvika 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Bolag; Bergvik AB (tidigare StoraEnso skog AB) 

Areal (ha):  32 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9010 *Västlig taiga 30 91 

8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 2 9 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Predikstolen är ett område i Ludvika kommun som ansluter till naturreservatet 
Tansvägga i Gagnefs kommun. Tansväggarna kallas en hög, delvis lodrät 
bergbrant som vetter åt öster. Bergarten utgörs av granit. Från den nästan 400 m ö 
h höga Predikstolen har man en storslagen utsikt. Tansväggarna är dessutom 
synliga på långt avstånd och de ger profil åt landskapet. I bergbranten finns fina 
häckningsplatser för t.ex. korp. Av botaniskt intresse är den s k sydbergsfloran 
med värmegynnade växter som t.ex. bergglim, träjon och blågröe. På 
bergsväggarna finns en rik lav- och mossflora med sällsynta inslag. Även 
granskogen nedanför är intressant genom inslaget av grova aspar. På dessa finns 
en krävande lavflora som gynnas av äldre fuktig skog(Rynéus & Bratt 1988) 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av Predikstolen 
till nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. 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. Även listorna över de typiska arterna kan 
komma att justeras. 
 
8220  Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 

• Arealen klippvegetation på silikatrika bergssluttningar ska bibehållas på nuvarande 
nivå.  

• Trädskiktet ska ha en täckningsgrad på mindre än x (10) %. 
• Antalet häckande typiska fågelarter bibehålls eller ökar.  

 
9010 *Västlig taiga  

• Arealen västlig taiga ska bibehållas på nuvarande nivå.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen död/levande 

ved naturligt utvecklas till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska arter: 

ArtDatabanken ska komplettera med typiska vedsvampar. Kärlväxter: Norna, 
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 2003, 2003a) 
 
9010 *Västlig taiga 
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Ovanför klippväggen, på berget, dominerar tallskogen eller blandbarrskog. 
Ställvis är den av hällmarksartad karaktär. (Hermansson 2002, opubl.) 
 
Nedanför Predikstolen breder en storblockig rasmark ut sig. Hög och jämn 
luftfuktighet råder nedanför branten, inte minst på grund av närheten av sjön 
Saxdalen och den småkulliga terrängen. Dimmorna från sjön drar ofta in och 
ligger då täta in över rasbranten och klippväggen, vilket gynnar kryptogamfloran 
(Hermansson 2002, opubl.).  
 
Närmast nedanför bergsbranten, i öster, växer en bördig blandbarrskog. 
Granskogen är intressant genom inslaget av grova aspar. På dessa finns en 
krävande lavflora som gynnas av äldre fuktig skog med stor andel död ved. Lågor 
av alla trädslag förekommer ställvis rikligt. Det finns även en del grova 
högstubbar av tall. I skogen ligger några jätteblock. Skogen i nordost och mot 
Saxdalen är av yngre datum än bestånden närmast klippväggen (Hermansson 
2002, opubl.).  
 
Sluttningen väster om berget som går från Brynberget, har en frodigare typ av 
granskog eftersom det är en variationsrik terräng. Ställvis är lövträdsinslaget 
ganska stort. Vegetationen visar fortfarande spår efter skogsbetet som förekom en 
gång i tiden. På hyllplanet i väster syns inga spår efter avverkningar (Hermansson 
2002, opubl.). 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
Karaktärsarter: tall, gran, björk, asp, lingon, ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, 
harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, husmossa, kammossa, 
kvastmossor. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
Tansväggarna kallas den höga, delvis lodräta bergbrant som vetter åt öster. 
Bergarten utgörs av granit. 
 
Fauna: Bergsbranter av Predikstolens kaliber lockar flera fågelarter att finna sina 
bon i klippväggarna. Korpen är välkänd, just nu den enda arten som regelbundet 
häckar där. Gammelskogen med gamla aspbestånd gynnar hackspettar, såsom 
gröngöling, gråspett, tretåig hackspett och spillkråka liksom andra hålboende 
fåglar t ex sparvugglan. Naturligtvis bör även branten och skogen vara inbjudande 
för de större däggdjuren som mård och lo (Hermansson, opubl.). 
 
Flora: På bergväggarna uppträder såväl växter som mossor och lavar. Branten har 
vissa likheter med ett s k sydväxtberg, d v s värmegynnade arter som bergglim, 
träjon och blågröe växer här. Mossfloran är okänd. Lavfloran är intressant i såväl 
skogen som på klippor och block. På klippväggarna är flera sällsynta arter 
påträffade, dock är de flesta fynden gjorda på andra sidan kommungränsen på 
grund av att det är lättare att inventera på den sidan. På en aspstubbe i skogen 
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nedanför klippväggen har liten blekspik (Sclerophora peronella) påträffats. 
Varglav (Letharia vulpina) finns på ett par tallhögstubbar i rasmarken. På asparna 
finns aspgelélav (Collema subnigrescens). Vedsvampar på lågor har också visat 
sig vara intressanta. På en asplåga har vecktickan (Antrodia pulvinascens) 
påträffats. Lågor av gran börjar bildas här och där, nedanför branten ligger 
samlingar som börjar bli nedbrytna av ovanligare vedsvampar ullticka (Phellinus 
ferrugineofuscus) (Hermansson, opubl.). 

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 2003, 2003a). 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i objektet 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 
naturvårdsinriktade avverkningar enligt skötsel.) samt transporter, markberedning, 
dikning och plantering. Graninvandring kan vara ett hot mot den flerskiktade 
tallskogen och blandskogen.  
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergssluttningar 
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 
Skogsbruksåtgärder är inte förenliga med bibehållandet av områdets naturvärden. 
Området är idag utpekat som nyckelbiotop av markägaren. Därmed har 
markägaren tagit på sig ansvaret för att skogen inte avverkas, gallras eller 
påverkas av skogsbruksåtgärder.  
 
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.  
 
Området utgörs idag av flertalet olika livsmiljöer. Det är viktigt att bibehålla 
mångfalden av livsmiljöer. Tallskogen bibehålls som tallskog och granskogen 
tillåts utvecklas fritt. I hela området är det viktigt att gynna löv och föryngring av 
löv. Detta kan göras t.ex. genom ringbarkning av gran för att friställa trängda 
lövträd, stängsling efter luckhuggning eller ringbarkning av gran inom mindre 
ytor. Stängsling kan behöva göras vid sådana åtgärder för att förhindra att vilt 
betar av lövuppslaget. 
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Bevarandestatus idag 
Innan basinventeringen är genomförd 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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Namn; Susanne Lundin 2004-04-22 
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