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

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620272 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 2,2 

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

9060 Barrskogar i anslutning till rullstensåsar 2,2 100 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Åsgranskog, dvs. grandominerad skog på eller i anslutning till en 
rullstensås. Skogen har uppkommit genom naturlig föryngring på mark som  
varit kontinuerligt bevuxna med gran under flera trädgenerationer med ett 
påtagligt inslag av äldre träd. I området finns två hotklassificerade 
nattfjärilar, barrskogsfjällflyet (Xestia sincera) samt barrskogslavflyget 
(Victrix umovii). 

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 
9060 Barrskogar i anslutning 
till rullstensåsar 

• Arealen barrskogar i anslutning till rullstensåsar 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. 

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) 
 
9060 Barrskogar i anslutning till rullstensåsar 
Åsgranskog , dvs. grandominerad skog på eller i anslutning till en 
rullstensås. Skogen har uppkommit genom naturlig föryngring på mark som 
varit kontinuerligt bevuxna med gran under flera trädgenerationer med ett 
påtagligt inslag av äldre träd. I området finns två hotklassificerade 
nattfjärilar, barrskogsfjällflyet (Xestia sincera) samt barrskogslavflyget 
(Victrix umovii) 
 
Karaktärsarter: tall, gran, en, lingon, kattfot, getrams, slåtterfibbla, renlavar, 
backskafting, backstarr, backtimjan, backglim, mosippa, sandviol.  
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Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och 
naturtyper inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003) 
 
9060 Barrskogar på eller i anslutning till rullstensåsar 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk är ett hot mot skogar med 
höga naturvärden i trädskiktet. 
 
Täktverksamheter (grusbrytning, infiltrationsanläggningar för konstgjort 
grundvatten mm) påverkar naturtypen negativt. Grundvattentäkter sänker 
grundvattennivån i åsen. 
 
Vägbyggen och annan exploatering, även skogsbilvägar vilka fragmenterar 
området, kan medföra att hydrologin i skogsområdet förstörs. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Brödlösberget är skyddat med biotopskydd med föreskrifter som skyddar 
områdets naturvärden. För närvarande behövs inga ytterligare åtgärder för 
att bibehålla naturvärdena.  
 
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. 

Uppföljning av bevarandemål 
På nationell nivå pågår ett arbete med att utveckla metoder för uppföljning 
av mål 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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