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Namn: Lybergsgnupen 

Kommun Mora, Malung 

Områdeskod: SE0620099 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 217 

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

9010 *Västlig taiga 143 66 
9050 Näringsrik granskog 30 14 
8220  Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 4 2 
7140 Öppna svagt välvda mossar   

intermediära kärr och gungflyn 39 18 
*prioriterad naturtyp 
 
Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 



 Lybergsgnupen 
 Natura 2000 kod SE0620099 
 Diarienr: 511-03531-06 
 Fastställd: 2007-01-22 

 

 2 

Beskrivning av området 
Lybergsgnupen är det sydligaste i en serie på fem diabasuppbyggda berg i ett 
annars sandstensdominerat område. Högsta punkten, Gnupen, ligger 657,4 möh och 
har ett brant stup med ovanförliggande hällmark. Området lutar i övrigt brant och är 
bevuxet med en imponerande granskog mot öster. Tillsammans med det österut 
angränsande området med gammal tallskog på sandstensberggrund, Lämmelkölen, 
utgör Lybergsgnupen ett 300 ha stort skogsområde med stor spännvidd, när det 
gäller skogstyp och beståndskaraktär. De angränsande områdena har beskrivits var 
för sig. (Lundqvist 1997) 
 
Lybergsgnupens sluttningar är bevuxna med en mestadels tät och virkesrik 
granskog. Ett stycke ned i sluttningen når träden 20-25 m högt, i nordöstra delen 
ännu något högre. En hel del träd har snöbrutna toppar och stammarna är vridna, 
anpassade till lutningen. Sådana granar kallas i folkmun lybergsgranar, (Hultgren 
1981). Områdets äldsta granar växer på venjanssidan och på platån. Några borrade 
granar var 140-150 år. Höga åldrar kunde läsas på avverkade stubbar i 
nordsluttningen, cirka 200 år. Hultgren anger 268 år som högsta avlästa ålder. I 
sydöstra delen håller granarna däremot åldrar omkring 100 år. Virkesinnehållet i 
den nordöstra delen är ställvis över 300 m3 sk/ha, dvs hög bonitet. (Lundqvist 
1997) 
 
Skogstypen är i huvudsak av frisk ristyp med många inslag av högörtstyp. Blåsippa, 
tolta mm växer här. Nordsluttningen har rätt gott om lågor och torrträd medan det 
är relativt ont om sådana i övrigt. Platåns skog har höjdlägeskaraktär. Här finns 
lågvuxen björk, "lusgran", samt några gamla tallar, där den äldsta var omkring 300 
år. Tall finns även i de nedre delarna av östluten och enstaka i den sydöstra delen. 
Lövinslaget är litet i området utom under hamrarna. (Lundqvist 1997) 
 
Brandljud finns i några gamla tallar som växer på platån vid Gnupstjärnarna. 
Avverkningsstubbar finns genom hela området utom i nordöst. Måttligt 
genomhuggna är områdena i sydöstra och nedre delarna av östluten. Svag 
genomhuggning har företagits i de högre liggande delarna och på platån. I den 
norra sluttningen har avverkningar skett i etapper de senaste åren. Betet från de 
närbelägna fäbodarna Öjs-Lyberget och Lyberget, tidigare Malungs största, måste 
ha påverkat området starkt på fäboddriftens tid. (Lundqvist 1997) 
 
Uppseendeväckande botaniska fynd har gjorts på senare tid. Gulplister och 
skogssvingel upptäcktes av Arne Granerot (Sv Bot Tidskrift, 1981). T Hallingbäck 
återupptäckte långskägg vid ett besök 1981. Lybergsgnupen var en av de fyra 
lokaler för arten i W-län som beskrevs av S Ahlner 1948. Under senare tid har även 
svampen Pycnoporellus alboluteus hittats. Lybergsgnupen är en av få kända lokaler 
i världen för denna ticka, som på svenska fått namnet storporig brandticka. 
Lybergsgnupens naturreservat bildades 1990 och omfattar 219 ha. Ytterligare en 
mängd rödlistade kryptogamer har påträffats. (Lundqvist 1997) 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
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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 bibehållas eller öka (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 
9050 Näringsrik granskog  • Arealen örtrik granskog ska bibehållas eller öka 

• Relationen död/levande ved skall utvecklas naturligt mot 
omkring 1/5. 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna 

8220 Klippvegetation på 
silikatrika bergsluttningar 
 

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

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % 
av provytorna.  

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

7140 Öppna svagt välvda 
mossar intermediära kärr och 
gungflyn 

• Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi. 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas. 
• 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 ska förekomma i minst x 
% av provytorna. 

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, 2003a, 2003b, 2003c). 
 
9010 *Västlig taiga 
Inom området är gran det dominerande trädslaget med undantag för stråk av björk i 
de fuktigare partierna, i bäckdalarna och precis under hamrarna Även på 
höjdplatåerna är inslaget av björk relativt stort. I sluttningarna växer även enstaka 
grova tallar. I de lägsta partierna utgör tall hälften av trädbeståndet. (Hultgren 1979) 
 
Blåbärsgranskogen är dominerande i områdets södra och västra delar på platån. 
Markerna är friska med torrare partier på platåtopparna, bergskammarna och de 
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lägsta partierna i öster. I trädskiktet dominerar gran med enstaka björkar, tallar 
sälgar, rönnar och gråalar. I buskskiktet finns gran, björk, sälg och rönn. Fältskiktet 
domineras av blåbär. Här växer även kruståtel, ängskovall, lingon, kråkbär, odon, 
revlummer, linnea, gullris, skogsstjärnblomma och vårfryle. (Hultgren 1979) 
 
Bottenskiktet utgörs av husmossa, väggmossa och kvastlavar med inslag av 
renlavar och bägarlavar. I gläntorna är vegetationen rikare med 
midsommarblomster, harsyra, ekorrbär, ekbräken, hultbräken och majbräken. 
Ormbunkarna tilltar med stigande höjd. På platån, ca 625 möh, är det gott om björk 
med fjällbjörksliknande utseende. De våta partierna mellan platåtopparna är rikast 
på björk och är en övergångstyp sumpskog. Förutom blåbär finns hjortron och 
klotstarr. I bottenskiktet tillkommer vitmossor och björnmossa. Denna 
sumpskogsliknande skog finns i övergången till myr. (Hultgren 1979) 
 
Små fragment av sumpskog finns på östra sidan nedanför sluttningen dels mellan 
myrarna, dels mellan några små ryggar väster om Knutmyrkölen. Trädskiktet består 
av lågvuxen björk, gran och tall. I buskskiktet hittas vide och björk. I fältskiktet 
finns kråkbär, dvärgbjörk, rosling och blåbär runt stammarna samt ängskovall, 
blodrot, kråkklöver, hjortron, blåtåtel, flaskstarr, Jungfru Marie nycklar och 
skogsnycklar. Bottenskiktet utgörs av vitmossor och björnmossa. (Hultgren 1979) 
 
Längs bäckarna är floran rikare, speciellt på lägre nivå. Bäckarna kantas av en 10-
20 m bred bård av lövträd, där gråalen domineras av majbräken, älgört och 
skogsfräken, bitvis även av torta och kramsrams. Dessutom växer här grenrör. 
Lundgröe, vänderot, midsommarblomster, Jungfru Marie nycklar och skogsnycklar, 
spindelblomster, kärrviol, stjärnstarr och daggkåpa. Bottenskiktet domineras av 
vitmossor och björnmossa. Bäckarna kan periodvis sakna vatten. Bäckfåran kan 
täckas av en mossmatta. Längs bäckarna och bergsbranten finns ett antal källor. 
Floran avviker något där med bl.a dunörtsarter och källarv. (Hultgren 1979) 
 
Uppseendeväckande botaniska fynd har gjorts på senare tid. Gulplister och 
skogssvingel upptäcktes av Arne Granerot (Sv Bot Tidskrift, 1981). T Hallingbäck 
återupptäckte långskägg vid ett besök 1981. Lybergsgnupen var en av de fyra 
lokaler för arten i W-län som beskrevs av S Ahlner 1948. Under senare tid har även 
svampen Pycnoporellus alboluteus hittats. Lybergsgnupen är en av få kända lokaler 
i världen för denna ticka, som på svenska fått namnet storporig brandticka. 
Ytterligare en mängd rödlistade kryptogamer har påträffats. (Lundqvist 1997) 
 
Undergrupper:   
 
B. naturlig gammal granskog  
 
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. 
 
9050 Näringsrik granskog 
Denna typ av granskog finns i de brantare partierna av bergets nord- och 
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östsluttningar upp till 600 m ö h. Sluttningarna översilas av vatten. Trädskiktet 
domineras helt av gran och enstaka stora sälg-, björk-, rönn- och aspträd. Granen är 
stor- och bitvis så tätvuxen att den undertrycker busk- och fältskiktet. I de fall 
buskskiktet finns utgörs det av en, sälg och gran. Fältskiktet kännetecknas av 
ormbunkar och ett stort antal örter. Beroende på den lokala topografin växlar 
fältskiktet från en mycket frodig variant i svackorna till något mer ristyp i de torrare 
delarna. Majbräken, hultbräken, träjon och ekbräken finns överallt. I svackorna 
ökar inslaget av midsommarblomster, vänderot, torta, hässlebrodd, skogsnycklar 
och Jungfru Marie nycklar. Mellan svackorna utmärks vegetationen av harsyra, 
ekorrbär, kransrams, bergsslok, vårbrodd, spindelblomster, ormbär, linnea, 
liljekonvalj, smultron, blåsippa och blåbär. Bottenskiktet täcks på många ställen av 
fjolårsvegetation. Där mosstäcke finns dominerar kransmossa med inslag av 
husmossa, väggmossa och kammossa. I gläntorna ökar örtinslaget med flera 
ljuskrävande arter som smörblomma och blodrot. (Hultgren 1979) 
 
Karaktärsarter: vitsippa, blåsippa, skogsviol, harsyra, hässlebrodd, torta, 
skogsnäva, guckusko, skogsknipprot. 
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
Stupen utgörs av lodräta väggar med enstaka hyllor och klippskrevor. Navellavar 
och skorplavar täcker den lodräta väggen. Några av navellavarna är högalpina. I 
springor och avsatser växer ormbunkar och kärlväxter. I de smalaste springorna 
finns hällebräken, hultbräken, ekbräken, stensöta, tuvbräcka, hallon, majbräken och 
lundbräken. På de bredare klippavsatserna eller hyllorna ökar inslaget av blåbär, 
lingon, kattfot, mjölkört, blåsippa samt moss- och lavmattor. På själva toppen täcks 
hällarna av kartlavar. Mellan hällarna växer fårsvingel , rödsvingel, kråkbär, stagg, 
kattfot, vårfryle, ljung och hallon samt småplantor av rönn, asp, gran tall och björk. 
I krönet finns påskrislav och snölav i något större mängd. (Hultgren 1979) 
 
Karaktärsväxter: Kärlväxter: gaffelbräken Asplenium septentrionale, stenbräken 
Cystopteris fragilis, kruståtel Deschampsia flexuosa, fjällsyra Oxyria digyna, 
dvärgfingerört Sibbaldia procumbens, vårspärgel Spergula morisonii,  
 
Lavar: renlavar, bägarlavar mm Cladonia spp,  tuschlav Lasallia pustulata, häll-lav 
Melanelia (Cetraria) hepatizon, filtlavar Peltigera spp., påskrislavar Stereocaulon 
spp., navellavar Umbilicaria spp.  
 
Mossor: blocktrappmossa Anastrophyllum saxicola, sotmossor Andreaea spp., 
grimmior Grimmia spp., fostmossor Gymnomitrion spp., raggmossor Racomitrium 
spp., rostlummermossa Tetralophozia setiformis 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar intermediära kärr och gungflyn 
Myr finns främst på platån och i en bård nedanför den östra sluttningen. Nästan alla 
myrar i området är sluttande. Beroende på var de ligger har de sitt karaktäristiska 
utseende. Kärren dominerar helt. Mossepartier finns nere på Knutmyrkölen. 
Fragment av mosse finns här och var i området. Mossarnas trädskikt utgörs av ett 
glest tallbestånd. Fältskiktet är utformat som en rismatta med ljung, kråkbär, odon, 
dvärgbjörk, rosling hjortron och tranbär. I höljorna finns tuvull, tuvsäv och dystarr. 
Bottenskiktet bildar en matta av vitmossor. (Hultgren 1979) 
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I området ligger fattigkärren på platån och övriga kärr i branten. På platån är kärren 
grunda med uppstickande stenar. De små fattigkärren är bevuxna med tall, gran och 
björk. På de öppna ytorna står enstaka torrträd. Fältskiktet domineras av en 
tuvsävmatta med antydan till flarkbildningar i de mer sluttandepartierna. I denna 
matta hittar man tuvull, dvärgbjörk, rosling, tranbär, taggstarr, sumpstarr och 
vitmossor. Närmare fastmarken ökar flaskstarr, blåtåtel och blodrot. I flarkarna 
finns mjukmattor av bl.a vitmossor med kallgräs och vattenklöver. På de 
trädbeklädda kärren finns i vitmossan ett större inslag av ris samt av hjortron och 
klotstarr. Medelrikkärren förekommer i sluttningarna och nedanför dessa. De har 
ofta en tuvsävmatta med ett visst inslag av rikkärrsväxter tex snip, knagglestarr, 
slåtterblomma, tätört och dvärglummer. Samt genom förekomst av rikkärrsarterna 
gräsull, ängsnycklar, ängsnycklar och tvåblad. I bottenskiktet finns brunmossor 
samt andra vitmossarter än i fattigkärren. (Hultgren 1979) 
 
Rikkärren är små och finns i nedre delen av östra sluttningen. Fältskiktet skiljer sig 
från medelrikkärren genom ett större inslag av knagglestarr, snip, slåtterblomma, 
tätört. (Hultgren 1979) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 

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, 2003a, 2003b, 2003c) 
 
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.  
 
9050 Näringsrik granskog 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, som kan utgöra ett hot 
mot dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
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Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering i anslutning till 
objektet ett hot mot naturtypens gynnsamma bevarandestatus.  
 
Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar, ingrepp i kringliggande 
vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i ett vattendrag kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
8220 Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 
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. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt 
sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet. 
 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras.  
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära är 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 transport 
med tillrinnande vatten.  

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 
skydda områdets naturvärden. Resultatet av uppföljningen kommer att ge 
vägledning om ytterligare bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus hos dessa naturtyper och arter. 
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Bevarandestatus idag  
Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete 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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och naturtypsvisa vägledningar. 2003-03-13 

Naturvårdsverket 2003a. 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn. Natura 2000, Art och naturtypsvisa vägledningar. 2003-05-22 

Rynéus, T, 1985: Översiktlig naturinventering för Mora kommun. Länsstyrelsen i Kopparbergs län 
Rapport nr 1985:2. Falun. 

Hultgren, Christina 1979, Naturvårdsinventering av Lybergsgnupen Malung och Mora 
kommuner. Länsstyrelsen i Kopparbergs län Rapport nr 1981:3. Falun. 

Lundqvist, R 1997.  Dalarnas urskogar  Länsstyrelsen i Dalarnas län, Miljövårdsenheten. Rapport 
nummer 1997:4: 

Susanne Lundin 2006-02-17, 2006-07-07 
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