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Namn: Trollmosseskogen 

Kommun: Rättvik 

Områdeskod: SE0620275 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden : Staten genom naturvårdsfonden 

Areal (ha): 544 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära  

kärr och gungflyn 76 14 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 5 1 
9010 *Västlig taiga 446 82 
 
*prioriterad naturtyp 
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Ingående arter enligt habitatdirektivet  
1926 Grov tallkapuschongbagge 
1927 Slät tallkapuschongbagge 

Beskrivning av området 
Trollmosseskogen är belägen i norra Rättviks kommun i Dalarnas län. Området 
ligger ovan högsta kustlinjen och jordarten utgörs av storblockig morän. En 
skogsbilväg delar Trollmosseskogen i två delområden. Det södra delområdet 
avgränsas nästan helt av skogsbilvägar medan den norra avgränsas av hyggen i 
norr och väster.  
 
Terrängen är i huvudsak mjukt böljande utan stora höjdskillnader. Några brantare 
partier förekommer både i det södra och norra delområdet. Det södra området som 
är relativt flackt avslutas med en brant nordsluttning ned mot skogsbilvägen.   
 
Skogen utgörs av gammal naturligt uppkommen barrskog i huvudsak dominerad 
av tall med viss andel död ved. Markskiktet är mossdominerat och fältskiktet 
utgörs i huvudsak av blåbärsris. På torrare partier saknas fältskiktet helt och 
bottenskiktet utgörs då av renlavsarter. Längs bäckar är vegetationen frodigare 
och större andel örter förekommer i fältskiktet. Där växer även lövträd, främst 
björk, al och al. Här och var förekommer även enstaka rönnar och aspar. 
 
I området finns även några små tjärnar med humöst vatten samt några mindre 
våtmarker både trädbärande skvattrammyrar och öppna starrmyrar 
 
Trollmosseskogen är bitvis öppen och luckig med stor variation i trädskiktet. Det 
finns träd i flera dimensioner; unga, gamla grova och tunna tallar. De riktigt grova 
gamla tallarna bär spår av flera bränder i form av brandlyror. Även de döda träden 
har flera brandljud. Högstubbar med brandljud från sex bränder är inte ovanliga i 
Trollmosseskogen. Den senaste branden 1888 svepte över mer än 20 000 ha skog. 
Efter detta skedde en dimensionsavverkning för att ta tillvara på virket som inte 
var för skadat. Stubbarna efter avverkningen finns att beskåda här och var i 
området. Även dessa har spår av flera bränder. De träd som var för klena eller för 
skadade fick stå kvar och det är dessa s.k. överståndare som nu utgör de riktigt 
grova träden i skogen.  
 
Skog som kontinuerligt påverkas av bränder är gles och luckig och utgörs i 
huvudsak av tall. Återkommande bränder skapar skogar med viktiga strukturer 
som är livsviktiga för många arter. Framför allt gynnas många insektsarter både 
direkt och indirekt av skogsbrand. Dels direkt genom att det finns arter som 
förökar sig och lever i barken på nyligen brända träd dels indirekt för de arter som 
lever i de döda och döende träd som branden orsakar 
 
I de södra delarna av området har sentida gallringar till en del påverkat skogen så 
att dessa delar är något mer homogena än övriga delar. 
 
Ett stort antal hotade arter av nationellt intresse återfinns i området. Området 
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hyser även en fågelfauna med arter som är knutna till boreala skogar och 
våtmarker. 

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 bibehållas eller öka.  

• Andelen död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 
1/5 

• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x 
% av provytorna. (Typiska arter: Vissa hänglavar och 
vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, knärot, linnea, 
spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, 
tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

7140 Öppna svagt välvda mossar, 
fattiga och intermediära kärr och 
gungflyn 
 

• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas 
eller öka.  

• 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 (guldskedmossa, 
guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, 
krokvitmossa, knoppvitmossa, blodkrokmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst 
x % av provytorna 

3160 Dystrofa sjöar och 
småvatten 

• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas.  
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är 

högst x %. 
• Minst två av de typiska fågelarterna (arter som finns i 

objektet) ska häcka i objektet. 
1927 Slät tallkapuschongbagge 
 

• Inom Trollmosseskogen och omgivande marker (inom en 
radie av ca 1 mil från Trollmosseskogen) ska 
naturvårdsbränningar eller spontanbränder äga rum minst 
vart 5:e år. Bränderna ska ge upphov till 
brandljudsbildningar i barrträd. 

1926 Grov tallkapuschongbagge 
 

• Inom Trollmosseskogen och omgivande marker (inom en 
radie av ca 1 mil från Trollmosseskogen) ska 
naturvårdsbränningar eller spontanbränder äga rum i 
genomsnitt vart 5:e år. Bränderna ska ge upphov till 
brandljudsbildningar i barrträd. 
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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, 2003a-d). 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, 
strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, 
kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och tuvsäv. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Områdets sjöar är typiska skogstjärnar med färgat vatten och de omges 
huvudsakligen av myrmark och gungflyn. Inte mycket av vattenkemi eller biologi 
är känt kring områdets sjöar (tjärnar) och vattendrag.  
 
Det finns dock 14 vattenprover från år 2001 – 2003, tagna i vattendragen som 
kommer från och rinner till några av tjärnarna. Dessa vattenprover är 
huvudsakligen insamlade under vårtid. pH-värdet i vattendragen har vid dessa 
tillfällen varierat mellan 6 – 6,8, alkaliniteten mellan 0,04 – 0,1 mekv/l och 
vattenfärgen har varierat mellan 50 – 100 mgPt/l (Länsstyrelsen 2004 opubl.). De 
vattenkemiska resultaten från vattendragen återspeglar troligen ganska väl de 
förhållanden som råder även i tjärnarna, då de flesta av områdets tjärnar kan antas 
ha relativt korta omsättningstider. 
 
Fiskfaunan i tjärnarna utgörs troligen av abborre (Perca fluviatilis), gädda (Esox 
lucius) och lake (Lota lota). Päjerån och Gäddtjärnsbäcken som gränsar till 
området i öster har elprovfiskats vid vardera ett tillfälle år 2001 och då fångades 
gädda och lake (Fiskeriverket 2004). 
 
9010 *Västlig taiga 
Skogen utgörs av gammal naturligt uppkommen barrskog i huvudsak dominerad 
av tall med viss andel död ved. Markskiktet är mossdominerat och fältskiktet 
utgörs i huvudsak av blåbärsris. På torrare partier saknas fältskiktet helt och 
bottenskiktet utgörs då av renlavsarter. Längs bäckar är vegetationen frodigare 
och större andel örter förekommer i fältskiktet. Där växer även lövträd, främst 
björk, al och al. Här och var förekommer även enstaka rönnar och aspar. 
 
Trollmosseskogen är bitvis öppen och luckig med stor variation i trädskiktet. Det 
finns träd i flera dimensioner; unga, gamla grova och tunna tallar. De riktigt grova 
gamla tallarna bär spår av flera bränder i form av brandlyror. Även de döda träden 
har flera brandljud. Högstubbar med brandljud från sex bränder är inte ovanliga i 
Trollmosseskogen. Den senaste branden 1888 svepte över mer än 20 000 ha skog. 
Efter detta skedde en dimensionsavverkning för att ta tillvara på virket som inte 
var för skadat. Stubbarna efter avverkningen finns att beskåda här och var i 
området. Även dessa har spår av flera bränder. De träd som var för klena eller för 
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skadade fick stå kvar och det är dessa s.k. överståndare som nu utgör de riktigt 
grova träden i skogen. 
 
Trollmosseskogen har en viss mänsklig påverkan genom dimensionsavverkning, 
men den har aldrig omfattats av kalavverkningar. Trollmosseskogen hyser en rad 
hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar). 
Brand präglade förr i hög grad skogarna i den boreala regionen och många hotade 
arter är beroende av förekomst av död ved och olika successionsstadier.  
 
Undergrupper: Trollmosseskogen utgörs av två undergrupper av västlig taiga; 
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog.  
 
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. 
 
1926 Slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis) 

Habitat  
Tillgång till brandskadade barrträd, helst med pågående brandljudsbildning på 
levande eller nyligen döda stående tallar.  

Bränd tallbark kan som mest fungera som yngelplats under en tioårsperiod 
efter brandtillfället, ofta dock under betydligt kortare tid om trädet dör och 
barken faller av vilket är vanligare på gran. Sannolikt kan arten finnas kvar i 
mer än tio år om brandljudsbildningen fortgår, vilket den kan göra i extrema 
fall, inte minst på grund av artens egen aktivitet.  

Artens existens var säkerligen förr gynnad av att många tallar generellt hade 
brandljud, eftersom nya brandljud lättare uppstår på dessa än på oskadade 
träd.  

Störning  
Tillräcklig frekvens av skogsbrand på landskapsnivå behövs för att skapa 
substrat som finns kontinuerligt tillgängligt inom artens aktionsområde i tid 
och rum.  

Spridningsförmåga  
Artens aktionsradie är troligen mindre än 10 km 
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1927 Grov tallkapuschongbagge (Stephanopachys substriatus) 

Habitat  
Brandskadade barrträd främst levande eller nyligen döda, stående tallar med bränd 
bark. Bränd tallbark kan som mest fungera som yngelplats under en tioårsperiod 
efter brandtillfället, ofta dock under betydligt kortare tid om trädet dör och barken 
faller av, vilket är vanligare på gran. Sannolikt kan arten finnas kvar i mer än tio 
år om brandljudsbildningen fortgår, vilket den kan göra i extrema fall, inte minst 
på grund av artens egen aktivitet.  
 
Artens existens var säkerligen förr gynnad av att många tallar generellt hade 
brandljud, eftersom nya brandljud lättare uppstår på dessa än på tidigare oskadade 
träd.  
 
Störning  
Arten behöver tillräcklig frekvens av skogsbrand på landskapsnivå så att substrat 
skapas och finns tillgängligt kontinuerligt inom artens aktionsområde i tid och 
rum.  
 
Spridningsförmåga  
Artens aktionsradie är troligen mindre än 10 km.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området  
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 - d) 

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 hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan påverka 
hydrologin och/eller hydrokemin i området.  
 
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.  
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3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet; avverkning av strandskog förändrar hydrologi och 
struktur i strandzonen, kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av organiskt 
material. Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer.  
 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Exploatering av strandområden. Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de 
fysiska och kemiska förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt 
förekommande arter. Kalkning av naturligt sura (icke antropogent försurade) 
tillflöden och sjöar påverkar förutsättningarna för de arter som är anpassade till 
naturligt sura förhållanden.  
 
Broar, trummor eller passager över till- eller utflöde kan orsaka vandringshinder.  
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a 
humusämnen och partiklar kan medföra grumling och igenslamning av bottnar.  
 
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.) 
 
Skogsbilvägar fragmenterar området och medför att hydrologin i skogsområdet 
kan förstöras.  
 
Brist på bränder ger minskad mängd nybränd ved och mark, som är ett hot för 
många brandberoende arter, samt kan ge en tillväxt av humuslagret med 
efterföljande vegetationsförändringar. 
 
Graninvandring kan bli ett hot mot den flerskiktade tallskogen. Viltbete kan 
hindra lövföryngringen. 
 
1926 Slät tallkapuschongbagge (Stephanopachys linearis) 

Effektiv brandbevakning och brandbekämpning av skogsbränder innebär att 
substrat för arten nyskapas i för liten omfattning.  

Tvingande regler i tillämpningsföreskrifterna av Skogsvårdslagen (SVL) att ej 
spara nydöda barrträd ur skogsbrukshygienisk synpunkt, (främst med anledning 
av risk för förökning av större och mindre märgborre på tall, samt ev. även 
granbarkborre och sextandad barkborre på gran), innebär att brända 
barrträdsbestånd och enstaka brandskadade tallar avverkas och tas bort i mycket 
stor utsträckning efter skogsbrand.  

Hyggesbrända områden har stark anlockningseffekt, men fungerar som ”sink”-
områden för populationen om de saknar tillgång på yngelsubstrat.  
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Frånvaro av naturlig brandpåverkan i större barrskogsreservat är stort generellt hot 
mot arten. Arealen brandpräglad tallskog med olika dimensionsklasser och som 
innehåller träd med gamla brandljudsbildningar har minskat starkt i hela landet.  
 
1927 Grov tallkapuschongbagge (Stephanopachys substriatus) 

Effektiv brandbevakning och brandbekämpning av skogsbränder innebär att 
substrat för arten nyskapas i för liten omfattning.  
 
Tvingande regler i tillämpningsföreskrifterna av Skogsvårdslagen (SVL) mot att 
spara nydöda barrträd ur skogsbrukshygienisk synpunkt, (främst med anledning 
av risk för förökning av större och mindre märgborre på tall, samt ev. även 
granbarkborre och sextandad barkborre på gran), innebär att brända 
barrträdsbestånd och enstaka brandskadade tallar avverkas och tas bort i för stor 
utsträckning efter skogsbrand.  
 
Hyggesbrända områden har stark anlockningseffekt, men fungerar som ”sink”-
områden för populationerna om de saknar tillgång på lämpligt yngelsubstrat.  
 
Frånvaro av naturlig brandpåverkan i större barrskogsreservat är stort generellt hot 
mot arten.  Arealen brandpräglad tallskog med olika dimensionsklasser har 
minskat starkt i hela landet. 

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.  
 
Naturvårdsbränning ska utföras i med några års mellanrum i olika delområden 
som är definierade. Bränningarna ska syfta till att gynna de båda arterna av 
tallkapuschongbagge. Andra områden ska lämnas för fri utveckling enligt nedan. 
Ett större område på 70 ha brändes 2004. 
 
Skötselområde 1: Skog med fri utveckling 

Beskrivning av området 
Området utgörs av brandpräglad tallskog med inslag av torrakor och lågor i 
olika nedbrytningsstadier. Skogen är öppen och luckig med stor variation i 
trädskiktet. Det finns träd i flera dimensioner; unga, gamla grova och tunna 
tallar. De riktigt grova gamla tallarna bär spår av flera bränder i form av 
brandljud. Även många döda träd har flera brandljud. Moränen är stor- och 
rikblockig. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Naturskogsartad barrskog med stort inslag av död ved. 
 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
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Skogen skall lämnas för fri utveckling. 
 
Skötselområde 2: Skog med skötsel 
 
Beskrivning av området 
Området utgörs av barrskog och våtmark. Våtmarkerna är lokaliserade 
nedanför sluttningen till vattendraget i norr. Det finns ytterligare ett 
vattendrag i den östra delen. Området är i varierande grad påverkat av 
skogsbruk så att dessa delar är något mer homogena än övriga delar. Det 
finns tre avverkade ytor inom området. Jordtäcket är tunt och fältskiktet är 
av vacciniumtyp, men saknas helt i stora delar. Bottenskiktet består av 
renlavsamhällen som övergår i mossdominerade partier där jordtäcket är 
tjockare. 
 
I nordsluttningen ner mot vägen är trädskiktet tätare och graninslaget större. 
Fältskiktet består främst av blåbärsris, men här och var finns även inslag av 
örter och gräs. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Skogen ska vara gynnsam för grov och slät tallkapuschongbagge. Det 
innebär att det måste finnas tallar med brandljud som inte är alltför gamla. 
Det ska finnas tillräcklig mängd bränd ved och levande tallar. Skogen ska 
vara öppen och ljus med obetydlig inväxning av gran. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Tre olika delområden är avgränsade för naturvårdsbränningar. Ett av 
områdena brändes 2004. De två andra områdena ska brännas inom 
ytterligare en 10-års period. Generellt styrande för bränningsplanerna ska 
vara låg intensitet (låg flamhöjd) och hårt bränning (stort branddjup) vilket 
kräver torr mark och täta slag vid bränningen samt minimalt med bränsle på 
marken i form av t.ex. grot eller granar med lågt växande grenar. 
Överlevnaden på lång sikt (5 år efter brand) ska vara 70 % av tallbeståndet i 
det brända området. För att brandljud ska kunna bildas krävs att yngre tallar 
med relativt tunnare bark skadas, men inte dör vid branden. Alternativt kan 
tallar med skador t.ex. från tidigare bränder bilda brandljud i anslutning till 
de tidigare skadorna där barken är tunnare. Det är osannolikt att fullvuxna 
tallar med intakt bark som överlever branden bildar brandljud. 
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Skötselområde 3: Våtmark med fri utveckling 
 
Beskrivning av området 
Våtmarker finns på flera ställen i naturreservatet. De är främst lokaliserade till 
vattendrag eller sjöar. Våtmarkerna uppträder ofta med en bård av starrkärr som 
övergår i fastmattekärr av soligen typ eller i rismossar. Våtmarkerna är fria från 
ingrepp bortsett från skogsbilvägarna. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus: 
Myrområdena finns kvar med opåverkad hydrologi vilket tillåter naturliga 
förändringar i övergångar mellan fastmark och våtmark. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln: 
Våtmark med fri utveckling. Området lämnas orört. 
 
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 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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